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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ АБРЕВИАТУРИ 
 
 
 

ARN Auto Recycling Netherlands  

ГУ Главно управление  

ДНСП Дирекция на Национална служба “Полиция”  

ЕК Европейска комисия  

ЗОВВОО
С 

Закон за ограничаване на вредното въздействие на 
отпадъците върху околната среда  

ЗУО Закон за управление на отпадъците 

ИУМПС Излезли от употреба моторни превозни средства  

КАТ  Контрол на автомобилния транспорт 

МВР Министерство на вътрешните работи 

МОСВ Министерство на околната среда и водите  

МПС Моторни превозни средства 

МФ Министерство на финансите  

НС Народно събрание 

НСИ  Национален статистически институт 

НСМОС Национална система за мониторинг на околната среда  

ПП Пътна полиция 

РДВР Районна дирекция на вътрешните работи 

РИОСВ Регионални инспекции по околна среда и води  

СВАБ Съюз на вносителите на автомобили в България  

ТБО Твърди битови отпадъци 

ЦИЕ  Централна и Източна Европа  
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Въведение 

 България е сред страните от Централна и Източна Европа кандидатки за 
членство в Европейския съюз. В тази връзка една от основните и приоритетни 
задачи на българското правителство е да се постигне съответствие с 
различните директиви на ЕС във възможно най-кратки срокове. През месец 
март 2001 г. България депозира в ЕК официална Позиция за преговори за 
присъединяване на Р. България към Европейския съюз по Глава 22 “Околна 
среда” № CONF BG 13/01. Тази Позиция обхваща законодателството, прието 
от Европейския съюз и влязло в сила до 31.12.1999 година. 
 
 През 2002 г. България депозира Позиции за преговори по 
законодателството на ЕС, прието през 2000, 2001 и първата половина на 2002 
година. 
 Работната хипотеза на българското правителство е, че България ще 
стане  пълноправен член на Европейския съюз към 01.01.2007 година. 
 
 1. Изисквания на Директива 2000/53/ЕС   на  Европейския  
парламент  и  Съвета  от 18 септември  2000 г. относно  излезлите от 
употреба моторни превозни средства 
 
 През последните три десетилетия ЕС разработи серия директиви  с цел 
опазване и подобряване на околната среда. Секторът “Управление на 
отпадъците е един от основните сектори на европейското екологично 
законодателство.  
 Общата структура на ефективен режим за управление на отпадъците е 
установена с Рамковата Директива 75/442/EEC за отпадъците и допълващата я 
Директива 91/689/ЕЕС за опасните отпадъци, както и Регламент 259/93/ЕИО за 
наблюдение и контрол на превоза на отпадъци в рамките на, за и от 
Европейския съюз. Тези директиви установяват рамката на управлението на 
отпадъците, която е доразвита в два типа дъщерни директиви. Едната група 
установява изискванията за разрешаване и експлоатация на съоръженията и 
инсталациите за обезвреждане на отпадъците. Другата група разглежда 
специфични видове отпадъци като отработени масла, отпадъци от опаковки и 
батерии и други. Последната приета от втората група директиви е Директива  
2000/53/ЕС   на  Европейския  парламент  и  Съвета  от 18 септември  2000  
г. относно излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). 
 
 Директивата има два аспекта: 

• Производството на автомобили и 

• Моторните превозни средства като отпадъци. 
 В Директивата се засягат две основни групи проблеми  - тези на 
околната среда и икономическите. Всяка година в Европейския съюз се 
образуват около 10 млн. тона отпадъци. Към момента металните части на 
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автомобилите се рециклират до около 75%. Отпадъците от МПС образуват до 
около 10% от количеството на опасните отпадъци в Европейския съюз. 
Установено е също, че процесът на разкомплектоване не осигурява 
необходимата степен на защита на околната среда от замърсяване. След 
продължителни преговори и проучвания държавите-членки на ЕС се обединиха 
около становището, че единственият начин за решаването на икономическите 
проблеми е създаването на обща правна рамка. 
 В Директивата са заложени три вида мерки - такива: 

• свързани с производството на МПС; 

• свързани с отговорностите на производителите; 

• свързани с количествата на повторно използване, 
оползотворяване и рециклиране на отпадъците от излезли 
от употреба автомобили. 

 Директивата предвижда, че  събирането на излезлите от употреба 
автомобили следва да се осъществява от стопански субекти, които притежават 
разрешително, издадено по реда на чл. 37 и сл. от Закона за ограничаване на 
вредното въздействие на отпадъците върху околната среда (ЗОВВООС). Друга 
разпоредба, което е от съществено значение е свързана с изискването на 
сертификати за унищожаване на излезлите от употреба автомобили да се 
издават от лицето, което ще извършва разкомплектоването и което притежава 
разрешително, издадено по реда на чл. 37 и сл. oт ЗОВВООС. В Директивата 
се регламентират и мерки за усъвършенстване на разкомплектоването, чрез 
издаването на инструкции от производителите на автомобили. 
 Директивата формулира мерки, които преследват следните основни 
цели: 
• предотвратяване на образуването на отпадъци от ИУМПС и освен това, 

стимулиране на повторната употреба, рециклирането и други форми за 
възстановяване на ИУМПС и на техните компоненти 

• намаляване на количеството на депонираните отпадъци с цел 
подобряването на резултатите за околната среда от поведението на всички 
икономически оператори, участващи в жизнения цикъл на превозните 
средства, и особено от операторите, пряко участващи в третирането на 
ИУМПС. 

 
 В конкретен план, Директивата поставя следните основни технически, 
организационни, административни и икономически изисквания към 
държавите-членки: 
 

• материалите и компонентите на превозните средства, пуснати на пазара 
след 1 юли 2003 г. да не съдържат олово, живак, кадмий или 
шествалентен хром, освен в случаите, посочени в Директивата; 

• производителите на превозни средства, заедно с производителите на 
материали и съоръжения, да ограничат употребата на опасни 
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вещества в превозните средства и да ги намялят, доколкото е 
възможно от момента на проектирането на превозното средство. 

• при проектирането и производството на нови превозни средства да се 
отчита изцяло и улеснява разкомплектоването, повторната употреба 
и оползотворяването, и по-специално рециклирането на излезлите от 
употреба моторни превозни средства и техните компоненти и материали; 

• производителите да предоставят информация за разкомплектоването 
за всеки тип ново превозно средство, което се пуска на пазара.  

• икономическите оператори да създадат системи за събирането на 
ИУМПС  и доколкото е технически възможно, на отпадъците от 
използвани части, снети при ремонт; 

• създаването на система от съоръжения за събиране на своята 
територия 

• ИУМПС да бъдат прехвърлени в лицензирани съоръжения за 
третиране,  получили разрешително от компетентните органи, в 
съответствие с  членове 9, 10 и 11 на Директива 75/442/ЕЕС 

• ИУМПС да се третират в съответствие с общите изисквания, 
посочени в член 4 на Директива 75/442/ЕЕС и в съответствие с 
минималните технически изисквания, посочени в Директива 2000/53/ЕС. 

• да се създаде система, в съответствие с която представянето на 
сертификат за унищожаване, е условие за дерегистрация на ИУМПС. 

 
• доставянето на ИУМПС на лицензирано съоръжение да става без 

разходи за последния владелец и/или собственик както следва:  
o от 1 юли 2001 г. за превозни средства, пуснати на пазара след 

тази дата; 
o от 1 януари 2007 г. за превозни средства, пуснати на пазара 

преди 1 юли 2007 година.   
o Държавите-членки могат да прилагат това изискване преди 

посочените дати. 

• производителите да поемат всички, или значителна част от 
разходите по третиране на ИУМПС и/или приемат обратно излезлите от 
употреба моторни превозни средства 

• за да бъдат постигнати следните количествени цели: 
 (а) не по-късно от 1 януари 2006 г., повторната употреба и 
оползотворяване на всички ИУМПС да се увеличи до минимум 85% от 
средното тегло на превозно средство за година. В рамките на същия срок, 
повторната употреба и рециклирането да се увеличи до минимум 80% от 
средното тегло на превозно средство за година; за превозни средства, 
произведени преди 1 януари 1980 г., могат да се поставят  по-ниски цели, но 
не по-ниски от 75% за повторна употреба и оползотворяване и не по-ниски 
от 70% за повторна употреба и рециклиране; 
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 (б) не по-късно от 1 януари 2015 г., повторната употреба и 
оползотворяването за всички излезли от употреба превозни средства да се 
увеличи до минимум 95% от средното тегло на превозно средство и за 
година.  В рамките на същия срок, повторната употреба и рециклирането да 
се увеличи до минимум 85% от средното тегло на превозно средство и за 
година. 

• На тригодишни интервали да изпраща доклад до Европейската комисията 
относно прилагането на  Директивата. 

 

 2. Практика на някои държави-членки на Европейския съюз в 
прилагането на Директивата 
 В държавите-членки от много години ИУМПС се третират по различни 
методи.  Без да са били поставени изисквания от законодателството на ЕС 
относно третирането на ИУМПС, държавите-членки са организирали системи, 
тъй като обективните обстоятелства – огромния брой ежегодно излизащи от 
употреба МПС и липсата на пространства за тяхното съхранение, са наложили 
предприемането на съответни мерки за решаване на проблема. Така че към 
момента на при приемането на Директива 2000/53/ЕС в държавите-членки вече 
е съществувала практика и механизми за решаване на проблемите, свързани с 
третирането на излезлите от употреба МПС. В този смисъл Директивата 
поставя общи за всички държави-членки конкретни краткосрочни и дългосрочни 
цели, определя общите правила за организиране на системите за събиране и 
разкомплектоване и разширява обхвата на задълженията  към 
производителите на МПС по отношение произвежданите от тях автомобили.   

 
Холандия 
В Холандия 90% от автомобилите се внасят на професионална основа. 

Останалите 10% от автомобилите се внасят на непрофесионална основа (внос 
от физически лица и др.), като това са предимно автомобили “втора ръка”. 
Според направените проучвания в Холандия годишно се новорегистрират 650 
000 автомобила, 60 000 автомобила се внасят като “втора ръка”, около 100 000 
се изнасят като употребявани и 328 000 се третират. Цената за третирането е 
45 евро на автомобил, които се събират от вносителя при първоначалната 
регистрация на моторното превозно средство. 
 Холандската система “Auto Recycling Netherlands (ARN)” e създадена от 
стопанските субекти с цел да се постигне намаляване на броя на ИУМПС и да 
се постигнат количествените цели за рециклирането им. ARN e организацията 
“шапка” на индустрията по събиране и рециклиране на ИУМПС в Холандия. 
Схемата на Холандската организация за рециклиране е представена от 
Европейската комисия, като най-подходяща за държави, които не произвеждат 
автомобили и е приета като положителна от страни производителки, като 
Германия например. 
 
 Австрия 
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 От направено проучване на Федералното министерство на селското 
стопанство, горите, околната среда и управление на водите на Република 
Австрия е установено, че в страната  всяка година се регистрират за пръв път 
300 000 нови автомобила, В същото време 170 000 автомобила излизат от 
употреба, като от тях 110 000 се разкомплектоват или шредират още същата 
година. Средната възраст на излезлите от употреба автомобили е 13 години. 
Цената за третирането на един автомобил е между 109 и 218 евро.  Към 
момента в Австрия има 300 пункта за събиране и разкомплектоване на излезли 
от употреба автомобили и 5 шредера.   
 В момента австрийската държава изгражда информационна система, 
която да позволява създаването на бази данни и воденето на два основни 
регистъра: 

- регистър на площадките за съхранение и центровете за 
разкомплектоване на автомобили; 

- регистър, обхващащ потока на отпадъци, генериран от излезлите от 
употреба автомобили. 

Усилията на Австрия за изпълнение изискванията на Директивата са насочени 
към: 

- приемане на новата регулация за  неувеличаване на броя на 
изоставяните автомобили. 

- задължението за предоставяне на информация. 
- промени в  закона за търговията и закона за данъчното облагане. 

 Белгия 
 Първият нормативен акт в областта е приет през 1998 година. Целта на 
правителството е изграждането в завършен вид система за третиране на 
старите автомобили до 2006 година. 
 Към момента само в провинция Фландрия има 7 оторизирани центъра. 
Въведено е изискването е всяка кола да стига до някои от тези оторизирани 
центрове, като само те могат да издават сертификати за унищожаване на 
автомобила. 
 

 3. Изискан преходен период, съгласно преговорните позиции 
на България 
 България приема да прилага изискванията на Директивата към датата на 
присъединяване с изключение на достигането на изискванията на член 7 от 
Директива 2000/53/ЕС , за което поискан преходен период от 5 години, т.е. 
до 01.01.2012 год. за постигане количествените цели по чл. 7 т. 2 (а) от 
Директивата.  
 
 На възможно най-ранен етап България започна проучване на 
изискванията на проектодирективата на ЕС за излезлите от употреба МПС и 
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практиката на държавите-членки за решаване на въпросите, свързани с 
ИУМПС. Тези проучвания бяха инициирани, както поради необходимостта от 
подготовка на позиции на България за преговори, транспониране на 
съответното европейско законодателство, така и поради назряващия в 
страната проблем с отпадъците от МПС. Основно в рамките на два проекта 
беше проучена ситуацията в страната и беше подготвено транспонирането на 
изискванията на Директивата в националното законодателство: 
 

- “Проучване за третиране на излезлите от употреба МПС в България”, 
проведено през 1998-1999 г. от холандската фирма TEBODIN 
Consultants& Engineers. Проучването беше подкрепено от Холандското 
правителство в рамките на двустранното сътрудничество между 
Министерство на строителството, благоустройството и околната среда, 
Холандия и Министерство на околната среда и водите, България; 

- подпроект № 8 “Третиране и рециклиране на излезли от употреба 
моторни превозни средства и отпадъци от електродомакинско и 
електронно оборудване” към Twinning Project, BG 98/IB-EN-01/02 по 
програма PHARE в партньорство с Германското Министерство на 
околната среда и ядрената безопасност.  

 В резултат на анализите и изводите от тези проучвания се формулираха 
следните основни причини за искания преходен период по Директивата: 

• оползотворяването на ИУМПС в страната е в началния си стадий на 
развитие; 

• голям брой натрупани през годините ИУМПС, които не са преработени;  
• липса на подходящи съоръжения, които могат да осигурят постигането на 

високите проценти на рециклиране и оползотворяване заложени в 
Директивата 

• Високата цена на подобни съоръжения (шредери,  сепаратори и др.) 
• Големия брой и висок относителен дял на много стари ИУМПС,  с части, 

които трудно биха намерили повторна употреба 
• Липса в страната на подходящи инсталации за изгаряне с оползотворяване 

на енергията 
• Липса на развит пазар на част от видовете отпадъци от ИУМПС, с 

изключение на металните отпадъци и акумулатори. 
 Настоящият документ аргументира необходимостта от поискания 
преходен период и планираните законодателни, административни, 
организационни и технически мерки, които ще доведат до пълно прилагане на 
изискванията на Директивата.  
 

 4. Описание на текущото състояние 

 4.1. Законодателство, транспониращо изискванията на Директива 
2000/53/ ЕС 
 През 1999 г. Правителството на България, с Решение от 20 април 1999 
г., прие Националната програма за приемане достиженията на правото на ЕС, 
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включително и по Глава “Околна среда”. Ежегодно Програмата се актуализира 
в съответствие с осъществения напредък и с новоприетото европейско 
законодателство. В съответствие с графика се приема, допълва и изменя 
законодателството и в раздела “Управление на отпадъците”. 
 С Постановление на МС № 257 от 9.11.2001 г. се прие Наредба за 
условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от МПС, 
наричана по-нататък “Наредбата”. Постановлението и Наредбата са 
публикувани в Държавен вестник, брой 98 от 16.11.2001 г. и влизат в сила от 
1.01.2002 година. С Наредбата се транспонират всички изисквания на 
Директива 2000/53/ЕС, посочени по-горе. В съответствие със специфичните 
условия на България, са определени компетентните органи на централно и 
местно ниво, задълженията на икономическите оператори и собствениците на 
ИУМПС. 
 В допълнение, следните национални нормативни актове въвеждат 
изисквания, които транспонират Рамковата директива 75/442/ЕЕС за отпадъци 
и останалите директиви от тази глава, които са свързани с изпълнението на 
Директива 2000/53/ЕС и на съответната национална правна уредба: 

• Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху 
околната среда (ДВ, бр.86/1997 г., посл. изм. бр.28/2000 г.) – регламентира 
изискванията за издаване на разрешителни за дейности по третиране на 
отпадъци, условията и компетентните органи за издаване на разрешителни, 
определенията за отпадъци и други определения, пряко свързани с 
изискванията на Наредбата за ИУМПС. 

• Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на 
производствени и опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, 
бр.29/1999 г.) и Заповед РД-323 от 1998 г. на министъра на околната 
среда и водите и на министъра на здравеопазването за класификация 
на отпадъците (ДВ, бр.120/1998 г.) регламентират изисквания за третиране 
на опасни отпадъци и се отнасят, към която категория спадат и отпадъци от 
ИУМПС. 

• Наредба № 10 на министъра на околната среда и водите за реда за 
оформяне на документите относно отчета и информацията за 
управлението на дейностите по отпадъците (ДВ, бр. 151/1998 г.) – 
регламентира изискванията към лицата, генериращи отпадъци на 
определена норма на денонощие и към тези, притежаващи съоръжения за 
третиране на отпадъци за събиране и регулярно подаване на информация 
до компетентните органи. 

• Наредба № 12 за изискванията, на които трябва да отговарят 
площадките за разполагане на съоръжения за третиране на 
отпадъците (ДВ, бр. 152/ 1998 г.) - регламентира техническите изисквания 
към площадките за съхраняване и третиране на всички видове отпадъци, в 
т.ч и от ИУМПС. 

• Тарифа за продукти, които в процеса на тяхното производство или 
след крайната им употреба, образуват  опасни или масово 
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разпространени отпадъци (приета с Постановление на МС от 1999 г. – 
ДВ. бр. 60 от 1999 г., изм. и доп. бр. 2 и бр. 52 от 2000 г.) – регламентира 
заплащането на такса в размер на 80 лв. за финансово обезпечаване на 
националната система за третиране на ИУМПС. Съгласно Закон за 
опазване на околната среда, тези такси постъпват в Предприятието за 
управление на дейностите по опазване на околната среда, което е приемник 
на НФООС с аналогични цели и правила за изразходване на средствата. 

 През 2002 г. МОСВ разработи проект на  Закон за управление на 
отпадъците, който е приет на първо четене в Народното събрание. С 
проектозакона ще се хармонизират напълно дефинициите, регламентирани в 
Рамковата Директива за понятията “отпадък”, “оползотворяване”, 
“обезвреждане” и други, като същевременно се въвежда йерархията на 
управление на отпадъците. На ниво закон ще се регламентират задълженията 
на икономическите оператори, които пускат на пазара (вносители и 
производители) стоки, които след тяхната употреба образуват масово 
разпространени отпадъци (опаковки, батерии и акумулатори, МПС и други). Ще 
се определят отговорностите  на тези лица за организиране на национални 
системи за третиране на съответните масово разпространени отпадъци. 
Детайлно се определят компетенциите на органите на централно, регионално и 
местно ниво. Изброени са всички случаи на налагане на глоби и санкции за 
неспазване на законодателството в сектор “Управление на отпадъците”, в т.ч. и 
ИУМПС.  
  
 В съответствие с § 5 (2) от проекта на ЗУО всички подзаконови актове, 
издадени на основание на сега действащия Закон за ограничаване на вредното 
въздействие на отпадъците върху околната среда, ще останат в сила до една 
година от влизане в сила на Закон за управление на отпадъците (очаква се 
законът да бъде приет и на второ четене от Народното събрание до средата на 
2003 г.). В същия срок ще бъдат приети нови подзаконови нормативни актове 
към Закона за управление на отпадъците.  
 
 Това ще бъде подходящ момент след известен натрупан опит по 
прилагането в Наредба за условията и реда за намаляване на замърсяването с 
отпадъци от МПС: 
- да бъдат прецизирани някои текстове, свързани най-вече с организиране на 

системата за третиране на ИУМПС, с цел увеличаване на ефективността 
при нейното прилагане;  

- привеждане на сроковете и количествените цели в съответствие с 
поискания преходен период от България по Директива 2000/53/ЕС 
(Наредбата беше разработена преди изготвяне на официалната позиция на 
България по Директивата); 

- да бъде прецизиран текстът на чл. 13, ал. 1, като се уточни, че кметовете на 
общините и операторите на центровете за разкомплектоване издават 
удостоверения за приемане на площадките за временно съхранение или за 
разкомплектоване, което служи като основание за дерегистрация по 
смисъла на чл. 18, ал. 2 от Наредба І-45 от 2000 г. за регистрацията и 
отчета на МПС и ремаркета, теглени от тях (ДВ, бр. 31.2000 г.); 
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- да бъде прецизиран текстът относно обозначението на компонентите и 
материалите, годни за втора употреба. Текстът следва да бъде изменен в 
посока на уреждане на задължение за прилагането на определени 
стандарти при производството на материалите и компонентните, които да 
гарантират годността им  за оползотворяване и повторна употреба. 

 
 С изменението на Наредба № 10 за реда за оформяне на документите 
относно отчета и информацията за управлението на дейностите по отпадъците 
ще се прецизират въпросниците относно дейностите с ИУМПС със събирането 
на информация, отговаряща напълно на изискванията за докладване по 
Директива 2000/53/ЕС и да съдържат необходимата за вземане на управленски 
решения информация. 
 
 През 1999 г. Министерски съвет прие  Национална програма за 
управление на дейностите по отпадъците, с План за действие за 
периода 1999-2002 година. Програмата определя необходимите мерки  за 
приемане и прилагане на директивите, регламентите и решенията на ЕС в 
областта на управлението на отпадъците, както и правата и задълженията на 
компетентните органи по прилагането. Анализирано е състоянието на 
управлението на отпадъците, идентифицирани са проблемите и са определени 
цели за постигане. Разработен е План за действие, който определя 
институционалните, организационните и инвестиционните мерки за 
четиригодишен период и отговорните институции за изпълнението им, както и 
разходите за изпълнението им. В момента се подготвя актуализация на 
програмата за следващите години, която ще бъде приета до края на 2003 г., в 
която ще бъдат включени и мерки относно отпадъците от ИУМПС. 
 В допълнение на това, нормативно са регламентирани нормативни 
изисквания за задължително разработване на програми от общините и 
фирмите, които осъществяват дейности по управление на отпадъците. В 
настоящия момент са одобрени и представени в Министерството на околната 
среда и водите 92% или общо 250 общински програми за управление на 
отпадъците. 
 
  Министерство на околната среда и водите (МОСВ) е националният 
компетентен орган, отговорен за определянето и реализирането на 
националната политика в областта на управление на отпадъците, включително 
разработване на законодателството, стратегии, програми, координация на 
международни проекти, подготовка на информацията и позицията за 
преговори за членство, разработване на механизми за регулиране на 
дейностите в обществения и частния сектор.  
 Освен разработване на управленски документи, Дирекция 
“Управление на отпадъците” в МОСВ подготвя разрешения за дейности с 
производствени и опасни отпадъци, включващи събиране, съхранение 
обезвреждане, рециклиране и транспортиране, в случаите когато дейността се 
осъществява на територията на повече от една РИОСВ. Разрешенията се 
издават с акт, подписан от министъра на околната среда и водите. Дирекцията 
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методически ръководи дейността на РИОСВ във връзка с издаването на 
разрешения за дейности по третиране на отпадъци, разработва указания за 
прилагане на Наредбата за условията и реда за намаляване на замърсяването 
от МПС и другите посочени по-горе в т. 1 Наредби. Заедно с Дирекция 
“Координация на регионалните инспекции и водите”  методически подпомагат 
дейността на РИОСВ по отношение на инспекциите. 

Правилата за обозначаване на компоненти и материали от 
ИУМПС, годни за повторна употреба и възстановяване, както и на такива, 
които могат да бъдат разглобени преди последващо третиране, се 
определят със заповед на министъра на околната среда и водите (в сила от 
1 юли 2003 г.). Както вече бе споменато по-горе, необходима е нова 
редакция този текст от Наредбата, с оглед постигане на пълно съответствие 
с изискванията на Директива 2000/53/ЕС. 

 Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ из-
вършва мониторинг и събира данни за отпадъците в страната. ИАОС 
осигурява информационно функциите на Министерството чрез данни и анализи, 
осъществява екологичния мониторинг на източниците на отпадъци и на обектите 
за обезвреждане, лабораторния контрол на отпадъците и поддържа база данни за 
тях. Воденето на отчетност за отпадъците е основата за изграждане на 
информационната система “Отпадъци” като самостоятелна подсистема на 
НСМОС. Отделните стопански субекти и общините следва да предоставят 
ежегодно информация за отпадъците и дейностите с отпадъци, в т.ч. отпадъци от 
ИУМПС на РИОСВ, които обобщават данните за своята територия и ги подават на 
ИАОС. 
 
 Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):  

• осъществяват контрол по прилагане на законодателството за 
управление на отпадъците, в т.ч. и на Наредбата за условията и реда за 
намаляване на замърсяването от МПС и останалите нормативни актове, 
посочени по-горе в т. 1.  

• директорите на РИОСВ издават разрешения за дейности с опасни 
отпадъци, включващи събиране, съхранение обезвреждане, 
рециклиране и транспортиране на тяхна територия, както и разрешения 
за дейности с производствени отпадъци които нямат опасни свойства, но 
по количество надвишават 0,100 м3 в денонощие.  

• контролират спазването на изискванията за третиране на отпадъците и на 
условията, поставени в разрешенията.  

• налагат санкции и глоби на физически и юридически лица за неспазване 
изискванията на Закона и Наредбата. 

• директорите на РИОСВ утвърждават общинските и фирмените програми 
за управление на отпадъците и следят за тяхното изпълнение. 
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• контролират отчетността и предоставянето на информация от 
причинителите на отпадъци, лицата извършващи преработка и 
обезвреждане и общинските администрации.  

 
Министерство на вътрешните работи (МВР)  

- министърът на вътрешните работи със заповед утвърждава 
образеца на удостоверението (съгласно чл.13,ал. 3 от Наредбата), издавано 
от кмета на общината или от оператора на центъра за разкомплектоване, 
необходим за дерегистрация на МПС от органите на “КАТ – Пътна полиция”, 
след предаването на ИУМПС за временно съхранение или за 
разкомплектоване; 

- регионалните органи на “КАТ – Пътна полиция” на всеки три 
месеца изпращат на кметовете на общините списък на МПС, които 
са излезли от употреба; 

- регионалните органи на “КАТ - Пътна полиция водят” 
автоматизирани бази данни за МПС, които се обобщават на 
национално ниво от Централно управление  на КАТ. 

 Държавната агенция за метрология и технически надзор чрез Главна 
дирекция "Надзор на пазара" осъществява надзор на пускането на пазара на  
части и компоненти на МПС относно съдържанието в тях на олово, живак, 6-
валентен хром и кадмий в съответствие с изискванията на Наредбата за 
условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от МПС, 
считано от 1 юли 2003 година.  

 Националният статистически институт събира и обработва информация 
за моторните превозни средства в страната. 

 Кметовете на общините самостоятелно или съвместно с кметовете на 
други общини: 

- определят местата за разполагане на площадките за временно 
съхраняване на ИУМПС на територията на общината; 

- организират събирането, транспортирането и съхраняването на 
ИУМПС на площадките за временно съхраняване, като ги 
разполагат на лесно достъпни и достатъчни по площ места 

- организират дейностите сами или възлагат задълженията си на 
физически или юридически лица, регистрирани като търговци и 
притежаващи разрешение по чл. 37 ЗОВВООС;  

- контролират спазването на изискванията по Наредбата да не се 
изоставят МПС от собствениците им на места общинска и държавна 
собственост, когато попаднат в категорията “ИУМПС”. 

 През 2002 г. Министерството на околната реда и водите, съвместно с 
всички заинтересованите ведомства, разработи Национален план за изграждане 
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и укрепване на административния  капацитет  за прилагане на европейското 
екологично законодателство и План за практическо прилагане на нормативните 
актове на Европейския съюз. Специално внимание в този Национален план се 
отделя на сектор “Управление на отпадъците”, където се предвиждат редица 
мерки за укрепване на административния капацитет чрез увеличаване състава на 
всички нива на управление в системата на МОСВ и програми за обучение на 
персонала. В съответствие с Плана от 1 януари 2003 г. отдел “Управление на 
отпадъците” в МОСВ се трансформира  в самостоятелна Дирекция  “Управление 
на отпадъците” с два отдела: отдел “Битови и строителни отпадъци” и отдел 
“Производствени и опасни отпадъци”, с двукратно увеличение на персонала. 
Увеличава се и численият състав на отдел “Мониторинг на отпадъците” в ИАОС и 
отделите по управление на отпадъците в РИОСВ. Част от функциите, които ще 
изпълняват новоназначените специалисти са свързани с подобряване на 
практическото прилагане на Наредбата за условията и реда за намаляване на 
замърсяването от МПС. През 2003 г. се предвиждат  регулярни обучения, 
провеждани от МОСВ със специалисти от РИОСВ и с представители на общините  
във връзка с прилагането на Наредбата. 

 Основни проблеми във връзка с администрирането на процеса: 

- липса на цялостна информация и съответна национална 
информационна система за следене процеса на създаване на система 
за третиране на ИУМПС, в съответствие с изискванията на Наредбата; 

- липса на пълна информация за стопанските субекти, отговорни за 
организиране на системата за третиране на ИУМПС; 

- липса на координация между органите на РДВР – “КАТ – Пътна 
полиция” и общинската администрация с оглед установяване на 
ИУМПС, изоставени на територията на общините и обмен на 
информация за автомобилния парк за съответния регион; 

- очаква се да бъдат  назначени и обучени специалисти в Държавната 
агенция  за метрология и технически надзор относно контрола на 
пазара във връзка с прилагането на изискванията на Наредбата;        

- липса на пълна съвместимост и известно разминаване на данните за 
информационните системи на КАТ за регистрираните и 
деригистрираните МПС, информационната система на ГУ “Митници” 
относно внасяните в страната МПС и информационната система на 
Главна дирекция ”Данъчна администрация” към МФ за МПС, свързана 
с плащането на годишния имуществен данък върху МПС; 

- общинските администрации, с малки изключения, не са предприели 
всички необходими действия за прилагане на Наредбата. 
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4.3. Техническа информация за автомобилния парк в страната 
В България не се произвеждат автомобили. Автомобилите в страната са 
изцяло от внос, като в основната си част са втора употреба от държавите-
членки на ЕС. Действащата нормативна уредба през последните 12 години 
допринесе във висока степен за изключително неблагоприятната възрастова 
структура и техническо състояние на автомобилния парк в България: 
- определянето на митническата облагаема стойност за нови и употребявани 

автомобили стимулира във висока степен вносът на автомобили – втора 
употреба; 

- няма въведени изисквания за ограничаване вноса на автомобили според 
тяхната възраст – практика, която временно беше използвана в някои 
страни от ЦИЕ;  

- липсват икономически стимули за закупуване на нови автомобили, както от 
населението, така и от фирмите. 

Ниското ниво на доходи на населението е сред основните причини за 
сегашното състояние на автомобилния парк. 
По-долу са представени основни данни за МПС в страната, които са 
показателни за натрупания през годините проблем. 
Броят на новорегистрираните1 автомобили в страната за периода 1992-2002 г. 
е 817 266, от които 136511 - нови автомобили и 680755 - употребявани. 
Разпределението по години е представено в следващата таблица: 
  
Новорегистрирани леки автомобили в България за периода 1992-2002 г. 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Общо % 

Нови* 19839 1970
3 

13566 11129 7570 7790 12196 11958 13069 13365 6326 136511 16.7 

Употребявани 24347 6401
0 

62963 45573 61930 20376 58601 91501 85116 103968 62370 680755 83.3 

Общо** 44186 8371
3 

76529 56702 69500 28166 70797 103459 98185 117333 12215
3 

817266 100 

Забележка: * - по данни на СВАБ (Съюз на вносителите на автомобили в България) 

        ** - по данни на МВР – “ДНСП – сектор КАТ – ПП” (дирекция национална служба 
полиция – контрол по автомобилния транспорт – пътна полиция) 

 

                                                           
1 Новорегистрирани са автомобилите, които се регистрират за първи път . 
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Общият брой леки автомобили, регистрирани в КАТ през периода 1992-2002 г. 
нараства от 1 411 278 на 2 126 280 броя. Увеличението през годините е 
представено в следната таблица: 

Общ брой автомобили, регистрирани в КАТ по години 
 1992 1995 1998 2002 
Общо 1 411 278 1 647 571 1 809 350 2 126 280  
Източник: НСИ  
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По данните от двете таблици може да се направи заключение, че за 

периода 1992-2002 г. с прекратена регистрация в КАТ са около 107 000 МПС2.  
Тъй като към момента не е следена съдбата на всички ИУМПС, няма 
статистически данни колко от тях са разкомплектовани за резервни части и 
метален скрап. Следва да се има предвид, обаче, че регистърът на КАТ 
обхваща всички МПС регистрирани за съответната година, т.е включват се и 
тези временно спрени от движение, голяма част от които на практика са 
излезли от употреба, но официално не са с прекратена регистрация, някои от 
които са дори разкомплектовани. По експертна оценка реално излезлите от 
употреба МПС към момента са над 400 000 хиляди броя. Трябва да се 
отбележи, че прекратяването на регистрация в КАТ на МПС е доброволен акт 
от страна на собствениците. Освен това, за спрените от движение по 
технически причини МПС не се заплаща годишен имуществен данък. 

                                                           
2 Предположението е на основата на следните изчисления: Разликата между общо регистрираните МПС в КАТ през 
1992 г. и  2002 г. е 762 803 броя. Същевременно новорегистрираните автомобили през същия период са  870723 броя. 
Предполага се, че разликата от  107 920 броя, са МПС с прекратена регистрация за този десетгодишен период.
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Тази оценка се потвърждава ако се направи сравнение на 
регистрираните в КАТ МПС през 2002 г. – 2 174 081 и на МПС, за които са 
изплатени данъчни задължения (данък имущество МПС) за 2002 г. - 1 728 0653. 

Териториалното разположение на регистрираните МПС по региони на 
страната е неравномерно. Около 27% от автомобилите са в Софийска област. 
По-висока е концентрацията и в по-големите градове на страната – Пловдив, 
Бургас, Варна, Стара Загора – от 4% до 8% от автомобилите в страната. 
Разпределението по административни области е посочено в следващата 
таблица.  

Брой на МПС (леки автомобили) по месторегистрация към 31.12 на 
съответната година 

 Место-
регистрация 

1992 1995 1998 2002 % от общото 
за страната 

(2002) 
1 Благоевград 45641 54431 60741 78958 3,63 
2 Бургас 73345 83987 92074 109578 5,04 
3 Велико Търново 52965 58606 60783 68034 3,13 
4 Видин 24271 28309 27837 31561 1,45 
5 Варна 83340 98874 112178 136906 6,30 
6 Враца 36959 41724 41568 52762 2,43 
7 Габрово 29282 31910 33813 39562 1,82 
8 Добрич 36407 41159 43914 50942 2,34 
9 Кърджали 25723 29493 31265 37617 1,73 

10 Кюстендил 29743 40520 42129 49774 2,29 
11 Ловеч 33182 36726 38675 43401 2,00 
12 Монтана 30789 32796 36332 43220 1,99 
13 Пловдив 126368 149768 162397 193185 8,89 
14 Пазарджик 41449 47662 52263 63167 2,91 
15 Перник 29178 33857 36325 42200 1,94 
16 Плевен 52315 57309 62405 72128 3,32 
17 Разград 24037 26830 27649 31991 1,47 
18 Русе 51261 57309 58807 67186 3,09 
19 София* 269459 340823 406737 515667 23,72 
20 София окръг* 43869 51203 57294 69975 3,22 
21 Стара Загора 67146 76369 81869 96921 4,46 
22 Сливен 33218 36744 39238 46111 2,12 
23 Смолян 17761 20419 22428 27098 1,25 
24 Силистра 21117 23027 24052 27925 1,28 
25 Търговище 23391 25418 26290 28880 1,33 
26 Хасково 46443 53389 57955 68650 3,16 
27 Шумен 36051 40401 42944 48977 2,25 
28 Ямбол 26568 28508 29388 31705 1,46 

 Общо 1411278 1647571 1809350 2174081 100,00 
 * Съгласно действащото към момента административно-териториално деление на Р.България, 
София-град и София-окръг представляват самостоятелни административни области. 

                                                           
3 Данните са по информация на Главна Дирекция “Данъчна администрация” към МФ 
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 Специфична особеност на автомобилния парк в България е неговата. 
възрастовата структура. Общо 58% от леките автомобили (1 543 229) са на 
възраст над 16 години, като преобладаващата част от тях са на възраст 
над 20 години. В следващата таблица са посочени данни за възрастовата 
структура на автомобилния парк. Тези данни недвусмислено показват, че през 
следващите десет години, голям брой МПС ще излязат от движение, което ще 
създаде проблем за тяхното своевременно третиране в съответствие с 
изискванията на Наредбата. 
 

Справка за броя на леките автомобили по възраст- към 01.01.2002 г.* 
Възраст Брой %
От 0 до 5 години  62 197 2,93

От 6 до 10 години 273 000 12.86

От 11 до 15 години 556 788 26.25

От 16 до 20 години 462133 21.77
Над 20 години 767 709 36.19
Общо 2 126 280 100.00

Справка за броя на леките автомобили по възраст към 
1.01.2002 г.

3%
13%

26%

22%

36%

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

* По данни са получени от  МВР – ДНСП – КАТ - ПП 

 4.4. Практика по отношение на ИУМПС 
 Според Наредбата, "ИУМПС" е: 
 а) моторно превозно средство с прекратена регистрация съгласно 
Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията и отчета на МПС и ремаркетата, 
теглени от тях; 
 б) моторно превозно средство, на което не е извършван периодичен 
преглед за проверка на техническата му изправност повече от две 
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последователни години и е паркирано върху публична държавна или общинска 
собственост; 
 в) моторно превозно средство, което не може да бъде идентифицирано, 
защото няма регистрационен или друг идентификационен номер. 
 С други думи, освен МПС с прекратена регистрация от “КАТ – Пътна 
полиция”, по молба на собственика, Наредбата обхваща и МПС, които за 
повече от две последователни години не са преминали годишен преглед, т.е. 
очаква се, че повече те няма да бъдат пуснати в движение. Наредбата 
забранява изоставяне на ИУМПС от трите посочени категории на обществени 
места, което е предпоставка за тяхното принудително премахване от 
обществените пространства. МПС по т. б) и в), които са прибрани в имоти на 
собствениците, подлежат на предаване за разкомплектоване в 
специализираните за това места само по тяхно желание. 
 Съгласно § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, 
ИУМПС са отпадък по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на 
Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху 
околната среда. 
 По експертна оценка, в резултат на разкомплектоването на ИУМПС в 
центровете за разкомплектоване в страната се извличат за рециклиране и 
повторна употреба: 
- метален скрап и части за втора употреба (метали)-    -   75 %, 
- акумулатори         -   1,5 %, 
 Освен металите и акумулаторите, в центровете за разкомплектоване се 
добиват за резервни части - втора употреба, допълнително около 2-4% от 
общото тегло на автомобила (стъкла, пластмасови брони, декоративни тасове, 
стопове, облицовки за врати, арматурни табла и други пластмасови детайли, 
фарове)4.  
 От посочените данни може да се направи изводът, че към момента е 
достигнат сравнително висок процент на оползотворяване (повторна 
употреба и рециклиране) на разкомплектованите МПС – около 77-80% от 
общото тегло на автомобила.   
 Основният проблем в момента е голямото количество натрупани 
ИУМПС в страната и големия брой МПС, които се очаква да излязат от 
употреба през следващите няколко години, от една страна и от друга – 
малкият капацитет на съществуващите центрове за разкомплектоване.  
 Освен това, количествените цели на Директивата не могат да бъдат 
достигнати само чрез повторна употреба на резервни части и рециклиране 
на метали. Необходимо е и рециклирането на пластмаси, стъкло и др. и 
изгаряне с оползотворяване на енергията. Последното не е възможно за 
България в момента, тъй като не са изградени такива мощности.  

                                                           
4 Виж приложението за съдържанието на отпадъци в един автомобил 
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 Технология за третиране на стари ИУМПС, намерила широко 
практическо приложение в някои страни, е раздробяването им (шредиране) с 
последващо разделяне на отделните материали (черни, цветни метали, 
каучук, стъкло, пластмаси и др.)  
 В последните години, въпреки техническите си показатели, методът 
“шредиране” среща сериозни затруднения. В автомобилното производство 
навлизат все повече нови материали, най-вече пластмаси, алуминиеви 
сплави и други, което неминуемо води до непрекъснато увеличаване на 
неоползотворимия продукт или така наречения шредерен отпадък. Този 
отпадък не само не носи приходи, но трябва да се депонира или изгаря по 
екологосъобразен начин, разходите за което непрекъснато нарастват.  
 Поради тези причини в редица развити страни се преминава към 
прилагането на нова концепция, а именно въвеждане на професионален 
демонтаж, чрез изграждане на мрежа от специализирани предприятия за 
демонтаж и площадки за съхранение на автомобили, които да гарантират 
условия за едно високо технологично и екологосъобразно преработване на 
ИУМПС.  
 Основните елементи от този процес са: 

• пълно отстраняване на всички масла и други смазващи 
вещества, спирачни и охлаждащи течности, както и 
горивото; 

• демонтаж на използваемите агрегати и части; 

• демонтаж и разделяне на детайлите, чиито материали 
подлежат на рециклиране. 

 Поради тези причини се прогнозира, че целите на Директивата ще се 
постигнат основно чрез увеличаване дела на метода на разкомплектоването, а 
не само чрез шредиране. 
 Съществуващата доскоро в България практика относно третирането на 
ИУМПС беше противоречива, непоследователна и нерегулирана. Съгласно 
изискванията МПС, трябва да преминат на годишен технически преглед, за да 
бъдат в движение. В преобладаващите случаи собствениците запазват МПС, 
ако не могат да минат на преглед, тъй като прекратяването на регистрацията на 
МПС, както се спомена по-горе, не е задължителна. В някои случаи  
собствениците ги  използват за части, а отпадъците се изхвърлят 
неконтролирано. Друга част от тази категория МПС се изоставят обичайно на 
обществени места за паркиране без предварително отстраняване на 
течностите от колата. Това създава и екологичен проблем и проблем за 
паркиране, особено в големите градове. 
 Не се плаща годишен имуществен данък и застраховка, ако колата не е в 
движение, което допринася за описаната ситуация.  
 Към момента на изготвяне на настоящата програма, дейностите по 
третиране на излезлите от употреба автомобили се извършва в малки 
центрове за разкомплектоване от юридически лица, притежаващи разрешение 
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по чл.37 от ЗОВВООС за извършване на дейности с производствени и опасни 
отпадъци. Тези разрешения се издават от директорите на РИОСВ, когато 
площадките се намират на територията на една РИОСВ или от министъра на 
околната среда и водите, когато фирмата има и други площадки за третиране 
на отпадъци, които се намират на територията на повече от една РИОСВ.  
 Издаването на разрешение става, след като физическото лице подаде 
заявление за извършване на тази дейност и приложи изискваните съгласно 
ЗОВВООС документи, удостоверяващи, съответствието на условията на 
площадката с изискванията на разпоредбите на закона (ЗОВВООС) и 
Наредбата за условията и реда за намаляване на отпадъци от моторни 
превозни средства. Към документите се прилага и програма за управление на 
дейностите по отпадъците.  
 Освен проучване на подадените документи от заявителите, 
представители на РИОСВ посещават на място площадката, с цел 
установяване на фактическото състояние. След това РИОСВ издават 
разрешение или отказват издаване на разрешение, ако площадката не 
отговаря на нормативните изисквания. Ако компетентен орган за издаване на 
разрешението е МОСВ, то се издава след получаване на становища от 
съответните РИОСВ, основани на посещения на площадките. 
 За всички издадени разрешения и отнети и прекратени  разрешения за 
дейности по производствени и опасни отпадъци, в т.ч. и ИУМПС, се води 
публичен регистър в МОСВ. 
 До момента от РИОСВ и от МОСВ са издадени 130 броя разрешения за 
извършване на дейности по разкомплектоване на ИУМПС.  
 Лицата, притежаващи разрешение по чл.37 от ЗОВВООС за извършване 
на дейности по разкомплектоването на ИУМПС, съгласно Наредба №10, са 
задължени да представят отчет за количеството и вида на третираните 
отпадъци в съответните РИОСВ, където извършват дейността си, до 31 март за 
предходната година. Първите данни за количествата генерирани отпадъци от 
разкомплектоване на ИУМПС за 2002 г. следва да бъдат предоставени до 
31.03.2003 г. 
 Поради сравнително наскоро въведеното законодателство в областта на 
ИУМПС, действащите автоморги и площадките за съхранение на ИУМПС, не 
отговаряха на изискванията на нормативната уредба.  
 С оглед предприемането на мерки за привеждане в съответствие с 
Наредбата, МОСВ (чрез РИОСВ и общините), събра информация за 
действащите незаконни автоморги в страната – около 160 броя. С писма до тях 
РИОСВ предписаха в срок до 31.12.2002 г. за привеждане в съответствие с 
изискванията на Наредбата и да стартират законовата процедура за 
получаване на разрешение по чл. 37 от ЗОВВООС. След този срок е 
предвидено затваряне на незаконните обекти. От обследваните на територията 
на цялата страна, 19 броя вече притежават разрешителни за извършване на 
дейности с отпадъци; на 49 броя площадките и оборудването отговарят на 
техническите изисквания, подали са заявление за получаване на 
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разрешителни и са получили или се очаква да получат разрешителни; на 32 
броя  площадките отговарят на изискванията, но към настоящия момент не са 
подали заявления за получаване на разрешителни; 56 броя не отговарят на 
изискванията и са с груби нарушения по отношение опазване на околната 
среда, поради което са с наложени глоби и санкции и предписания за 
преустановяване на дейността. 

За краткия  период на действие на Наредбата се констатираха още 
някои проблеми:  
 при подаване на заявление за прекратяване на регистрация на МПС, 
органите на “КАТ – Пътна полиция” не винаги изискват удостоверение, че 
МПС е предадено  за разкомплектоване в оторизиран център за 
разкомплектоване или площадка за временно съхранение;  

 част от последните собственици на МПС, попълват декларация в КАТ, че 
ще съхранят своето ИУМПС в собствен имот. След това те сами 
разкомплектоват автомобилите си и ги продават на части (части втора 
употреба или метален скрап) на други лица. Неоползотворимите отпадъци 
се изгарят, изхвърлят  в контейнерите за битови отпадъци или на 
нерегламентирани депа за твърди битови отпадъци. 

 липса на достатъчно мощности в страната за приемане за по-нататъшно 
третиране (оползотворяване) или обезвреждане на генерираните отпадъци 
от разкомплектоването на ИУМПС. 

 

 5. Подход и методология 
 За нуждите на настоящата програма бе изготвена прогноза за 
количеството на автомобилите, които ще излязат от употреба и ще бъдат обект 
на рециклиране, оползотворяване и повторна употреба, както и прогноза за 
възможните приходи и съответно разходи за постигане на зададените цели от  
Декларацията на Р.България във връзка с изпълнението изискванията на 
Директива 2000/53/ЕС. (Вж. Приложение 1). При прогнозата бяха отчетени 
различни фактори и бяха приети следните работни хипотези: 

1. За основа на изчисленията за макроикономическите показатели бе 
приета прогнозата на Националния осигурителен институт, която е послужила 
за основа на преговорите между българското правителство и Световната банка 
при проведените преговори в края на  2002 година. 

2. За база при изчисленията на МПС, които ще излизат от употреба 
през годините бяха отчетени следните фактори: 
- количеството на регистрирани автомобили в КАТ; 
- количеството автомобили, за които е платен съответния имуществен 

данък. (Последните са с около 400 000 автомобила по-малко от 
регистрираните в КАТ.) 

- възрастовата структура на автомобилите в страната и създалата се 
ситуация на задържане в употреба на изключително стари автомобили, 

 23



поради невъзможност на населението да отдели средства за тяхната 
подмяна. 

- предполагаемият внос на нови и на употребявани леки автомобили, при 
които е отчетен ръст на продаваните нови автомобили през годините и 
съответно намаляване на вноса на употребявани автомобили. Последното 
се налага, тъй като към 2003 г. има изключително голямо натрупване на 
употребявани автомобили внесени с цел продажба, които не могат да се 
продадат и второ, предстоящо въвеждане на по-строги изисквания за 
първоначална регистрация на МПС, респективно въвеждане на 
стандартите Евро 3 и Евро 4. 

- отчетено е съществуващото фактическо разминаване между реалното 
излизане от употреба на стари автомобили и свалянето им от регистрация 
от КАТ, поради нежеланието на населението да отделя физическо време и 
финансови ресурси за свалянето от регистрация. Предвидено е постепенно 
намаляване на това разминаване, поради въведените и предстоящите за 
въвеждане нормативни изисквания. 

3. На база на експертни оценки, е направена прогноза за наличните 
неразкомплектовани леки автомобили на територията на страната. За целта е 
отчетено средното количество на разкомплектованите автомобили през 
последните десетина години от автоморги и това количество е извадено от 
количеството автомобили, които са регистрирани, но за които не се плаща 
имуществен данък. Ориентировъчната цифра е 200 000 леки автомобила. 

4. Въз основа на различни изследвания е изчислено количеството 
отпадъци по видове от ИУМПС в един автомобил. За база е прието тегло един 
тон на автомобил, като се имат предвид преобладаващите видове 
регистрирани автомобили в страната. 

5. Приема се, че изгаряне с оползотворяване на енергия за отпадъци 
от ИУМПС ще се въведе поетапно от началото на 2005 година. Предвижда се 
от 2005 г. да започне изгаряне на част от горимите отпадъци, които постепенно 
да нарастват до 2014 г.   

6. При прогнозиране на финансовите постъпления е взета за основа 
въведената вече такса от 80 лв., която не се предвижда да бъде увеличавана 
през годините, тъй като не се прогнозират значителни инфлационни процеси. 

7. При изчисленията на постъпленията от такси е приета хипотезата, 
че такса ще се плаща за всички новорегистрирани автомобили, както и при 
прекратяване на регистрация на автомобил, ако преди това не е плащана такса 
за същия автомобил (при първоначалната му регистрация). 

8. При планиране на разходите, свързани с прилагане изискванията 
на Директивата, бяха взети предвид следните обстоятелства: 
- таванът на годишните разходи да не превишава годишните приходи от 

такси с натрупване през годините. 

 24



- сроковете за разходване на средствата са съобразени с реалните 
технологични срокове за осъществяване на инвестиционни проекти, 
посочени в настоящата програма. 

- необходимите разходи по “пера” са съобразени с резултатите от 
завършени проучвания, както и с опита на държави-членки на ЕС за 
изграждането на съответните съоръжения. 

- изразходването на акумулираните средства от страна на Предприятието за 
управление на дейностите по опазване на околната среда ще се планира и 
извършва по отделни програми, свързани с третиране на ИУМПС, описани 
подробно в т. 6 от настоящата програма за прилагане.  

9. За целите на анализа бе изготвен модел, съдържащ прогнозната 
информация и показващ взаимовръзката между отделните прогнозни величини 
(Вж. Приложение 1). 
 Постигането на зададените цели от програмата е резултативна величина 
на база направените прогнози за количества и видове отпадък през отделните 
години. 
 

 6. Стратегия за постигане целите на Директива 2000/53/ЕС 
 Националната стратегия за постигане целите на Директивата включва 
взаимосвързани и хармонизирани във времето мерки. 
 Целта на тези мерки е да се постигнат целите, залегнали в Директивата 
за съответните години, съгласно заявените от България преходни периоди. 
Настоящата програма като задача си поставя и постигането на междини цели, 
чрез които да се следи напредъка по прилагане и налагане на българското 
законодателство, което транспонира Директива 2000/53/ЕС. Индикативните 
цели за рециклиране, оползотворяване и повторна употреба на отпадъците от 
ИУМПС са както следва: 

Години 

Достигнат минимален % на рециклиране, оползотворяване и 
повторна употреба на отпадъка от ИУМПС спрямо общия 

обем натрупани отпадъци от всички ИУМПС към съответната 
година 

2005 11 
2006 22 
2007 27 
2008 35 
2009 52 
2010 74 
2011 85 
2012 90 
2013 93 
2014 96 
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 6.1. Нормативни мерки 
 Основополагащо е приемането на Закона за управление на отпадъците 
от Народното събрание, което се очаква до средата на 2003 година. По този 
начин на ниво закон ще се регламентират задълженията на икономическите 
оператори (вносители и производители на МПС) да изграждат системи за 
третиране на масово разпространени отпадъци, в обхвата на които влизат и 
ИУМПС. Ще се конкретизират задълженията на кметовете на общини, на 
физическите и юридическите лица, административните нарушения, които могат 
да бъдат извършени от тях, както и глобите/санкциите, които се налагат за 
съответното нарушение.  
 До една година от влизане в сила на ЗУО ще се приеме нова 
актуализирана Наредба за  условията и реда за намаляване на замърсяването 
с отпадъци от моторни превозни средства. Преобладаващата част от 
текстовете на Наредбата ще възпроизведат сегашната наредба, която 
транспонира изискванията на Директива 200/53/ЕС. Допълнително ще се 
прецизират количествените цели по години, включително междинни  цели. Ще 
се отстранят някои текстове, които в практиката доказаха, че затрудняват 
практическото прилагане на Наредбата. 
 Ще се направят промени в Наредба І-45/2000 г. на МВР за отчетността 
на МПС с оглед осигуряване на съвместимост между двете наредби 
 Ще се приеме Наредба за отчетността на отпадъците, която ще замени 
действащата към момента Наредба № 10, с която ще се специфицират 
изискванията за предоставяне на информация за третирането на отпадъци от 
МПС  
 Разработване на правила за изразходване средствата по финансовите 
програми за финансиране на дейностите, свързани с постигане целите на 
Директивата. Тези правила следва да бъдат разработени до месец май 2003 г. 
за програмите, които стартират през 2003 г. и до края на 2003 г. за всички 
останали програми.  
 

 6.2. Административно-организационни  мерки 
 Следва да се реализират няколко групи административно-
организационни мерки, които са много важни за достигане крайните цели на 
програмата. 
 Назначаване на допълнителен персонал в РИОСВ и МОСВ в 
отделите и секторите по управление на отпадъци, който да бъде отговорен за 
управлението на дейностите по третиране на ИУМПС. Експертите, ангажирани 
с изпълнението на изискванията на Наредбата за третиране на отпадъците от 
ИУМПС, трябва да бъдат обучени за издаването на разрешения, поддържане 
на информационната система, свързана с тези дейности, контрол по 
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изпълнението на изискванията на нормативната база, докладване на 
събраната информация на съответните органи. 
 Обучение на компетентните държавни и общински органи в 
следните основни области: 
• изисквания на нормативната уредба и отговорности; 

• инспектиране и контрол за спазване изискванията на Наредбата; 

• поддържане на информационните системи за МПС и ИУМПС; 

• докладване до ЕК; 

• създаване на централен и регионални регистри с информация за 
задължените по Наредбата лица за достигане количествените цели на 
Наредбата за ИУМПС; 

• контрол на пазара за спазване на изискванията към пусканите на пазара 
части за МПС; 

 Информиране стопанските субекти и населението във връзка с 
разпоредбите на отделните нормативни актове чрез няколко основни 
форми: 
• издаване на наръчници и листовки за запознаване с: 

− изискванията на нормативната уредба и условията за 
финансиране на общински проекти и проекти на фирми;  

− подаване на информация за информационните системи за 
ИУМПС;  

− наличието и местоположение на инсталации и площадки и др.; 

• национална и местни информационни кампании; 

• обсъждане на схемите и мерките за изпълнение на Директивата с бизнеса 
чрез организиране на специализирани срещи с компетентните органи и 
включване на техни представители в правителствени работни групи. 

 Информационно осигуряване на администрирането на процеса, 
което включва: 

• разработване и внедряване на национална информационна система за 
ИУМПС и отпадъците от ИУМПС, която да обхваща МОСВ, РИОСВ, МВР-
ДНСП–КАТ, техните регионални поделения и общините; 

• разработване и внедряване на единна система за МПС между МВР-КАТ; 
Агенция “Митници” ; МФ - данъчната администрация; общините; 

• подготовка за докладването пред ЕК, съгласно изискванията на 
Директивата по докладването и Директива 2000/53/ЕС. 

 Основните мерки, свързани с контрола и инспектирането на 
задължените по Наредбата лица, са: 
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• преглед на текущия режим за инспекции, така че да се очертаят 
необходимите подобрения; 

• разработване на методически указания за контролните органи с цел 
улеснение на тяхната контролна дейност и унифициране и стандартизиране 
за територията на страната; 

• планиране на инспектирането чрез разработване на годишни планове; 

• координиране на действията на различните контролни органи – РИОСВ, 
КАТ-пътна полиция, общински инспекторат и полиция. 

 
 
 Създаване на специализирана Организация за оползотворяване  
на ИУМПС 
  Най-общо, се счита за подходящо тя да бъде създадена по модел на 
холандската “ARN” (Аuto Recycling Netherlands) схема. Холандската “ARN” 
схема се предлага за модел, защото тя е относително проста за 
администриране, напълно е съгласувана с Директивата и може да бъде 
адаптирана към ситуацията в България с оглед на по-старите МПС, изоставени 
МПС и високото ниво на внос на автомобили втора употреба. В тази посока е и 
препоръката на консултантите, извършили проучване на възможностите за 
третиране на ИУМПС в България в рамките на споменатия по-горе “туининг” 
проект с Германия. 
 Предложената схема за България - Организация за оползотворяване на 
ИУМПС (ООИУМПС)  може да бъде създадена от вносители/дистрибутори на 
нови автомобили и на автомобили втора употреба,  лица, притежаващи 
разрешение за разкомплектоване на ИУМПС, рециклиращи предприятия, 
ползващи като суровини, генерирани от разкомплектованите ИУМПС отпадъци 
и други лица,  които имат ангажимент за прилагането на Директивата 
(например евентуални бъдещи производители на МПС в страната ). (Вж. 
Приложение 2). 
 Създаването на ООИУМПС може да бъде нормативно регламентирано в 
ЗУО или в новата Наредба за ИУМПС, която ще бъде приета след влизането в 
сила на ЗУО.  
 Най-общо се очаква ООИУМПС да:  
- администрира и управлява цялата схема за третиране на ИУМПС; 
- поеме от името на своите членове общо изпълнение на индивидуалните им 

задължения, произтичащи от нормативната уредба 
- осъществява връзка с компетентните държавни органи по повод регулиране 

и инспекции на обекти, занимаващи се с операции по очистване, 
разкомплектоване и друг вид третиране;  

- насърчава повторна употреба и рециклиране на резервни части и 
материали от разкомплектоване на МПС, извършва мониторинг и насърчава 
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постигането на целите на Директивата за повторна употреба, 
оползотворяване и рециклиране; 

- сверява специфичните данни за дейностите, свързани със схемата.  
- да поддържа информационна система за всички дейности, свързани с 

третирането на ИУМПС 
 Счита се, че изпълнението на целите на Директивата чрез обединение в 
специализирана организация би било значително по-лесно, отколкото 
индивидуалното изпълнение на ангажиментите на всички задължени лица. По 
този начин ще се улесни контролът, инспектирането и информационното 
осигуряване. (Виж Приложение 2). 
 Мониторинг на изпълнение на прилагащата програма 

Ежегодно изпълнението на мерките и целите от програмата ще се следи 
чрез създадения на правителствено ниво координационен механизъм за 
европейска интеграция. Подготвянето на отчетите ще се координира от МОСВ, 
а отчетите ще се разглеждат последователно от междуведомствената Работна 
група 22 ”Околна среда”,  Основен екип за преговори и Съвет по европейска 
интеграция към МС. На основата на анализите за изпълнението, възникналите 
проблеми и променени обективни обстоятелства, едновременно с отчета, ще 
се предлага и актуализация на програмата. 

 6.3. Технически мерки 
 За постигане целите на Директивата е необходимо предприемането на 
действия, които да осигурят увеличаването на техническия капацитет на 
страната за справяне с голямото количество натрупани до момента ИУМПС. 
 За целта освен чрез предприетите нормативни и административни мерки 
е необходимо физическото създаване на национални центрове за 
разкомплектоване на ИУМПС. Тези центрове ще осигуряват обработването 
на около 16 000 автомобила годишно, като тяхното разположение ще е 
съобразено с натрупването на автомобили в отделните региони. Според 
направените предварителни проучвания, се счита за целесъобразно 
изграждането на два центъра - по един за Северна и Южна България. В Южна 
България подходящото местонахождение на центъра е в близост до София и 
Перник, където са съсредоточени и мощностите за оползотворяване на 
металния скрап от автомобили. Според проучванията за Северна България, е 
подходящ района на гр. Горна Оряховица. 
 За постигане на техническите параметри, свързани с целите на 
Директивата, е необходимо също така и ползването на държавна намеса за 
изграждането на съоръжения за изгаряне и оползотворяване на 
остатъчната топлина енергия от неметалните отпадъци в  ИУМПС. За 
целта следва да се изградят съответните мощности (инсинератори) за 
изгаряне  отпадъците от гуми и гумени ленти, текстил, кожи, изолации и др., 
което е свързано с изпълнението и на други директиви от сектор “Управление 
на отпадъците” и съответното българско законодателство. 
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 Оползотворяването на пластмасовите отпадъци от автомобила също 
следва да бъде обезпечено с технически съоръжения, което ще бъде съчетано 
с прилагането на изискванията на Директива 94/62/ЕС  за опаковки и отпадъци 
от опаковки.   
 Необходимо е изграждане на площадки за временно съхранение на 
ИУМПС (до тяхното разкомплектоване). По общините автомобилите ще се 
събират в площадките за временно съхранение, където автомобилите ще 
бъдат само съхранявани, а оттам ще бъдат предавани в центровете за 
разкомплектоване (притежаващи специализирани инсталации). По този начин 
тези дейности ще бъдат съсредоточени само в тези центрове, ще може да се 
търси по-голям процент на оползотворяемост на генерираните отпадъци с цел 
постигане на заложените в Наредбата показатели (чл.15). Контролът по 
изпълнението на Наредбата ще бъде значително улеснен и ще бъде използван 
по-малък административен ресурс за целта. 
 В малките центрове за събиране и разкомплектоване – бившите 
автоморги трябва да приспособят техническите си условия в съответствие с 
изискванията на Наредбата и условията на издаденото разрешително за 
третиране на отпадъците. 
 Задължените по Наредбата лица за постигане на количествените цели 
(лицата, които пускат на пазара МПС – вносители, а в бъдеще е възможно и 
производители) ще трябва да осигурят подходящата инфраструктура за да 
изпълнят, задълженията си – да третират толкова автомобили, колкото внасят 
в страната. Те ще изберат най-подходящите технологични решения   

 6.4. Финансови мерки  
 В основата на програмата е заложена идеята, че финансирането на 
дейностите за постигане целите на Директивата ще се осъществяват основно 
от два източника: 

1. Положителният финансов резултат на отделните фирми от 
разкомплектоване на излезлите от употреба автомобили, което се 
постига от продажбата на части и агрегати втора употреба и 
предаването на скрап. Този финансов източник действа и към настоящия 
момент и той е стимулът за наличието на сравнително малки по 
капацитет центрове за разкомплектоване (бившите автоморги). 

2. Централно финансиране на дейностите от Предприятието за управление 
на дейностите по опазване на околна среда, в което се акумулират 
таксите за финансово обезпечаване на националната система за 
третиране на ИУМПС. 

 През първите няколко години основно значение ще имат източниците по 
точка едно, а в следващите (от 2004 г.), ще започнат да преобладават 
източниците по точка 2, което ще е отговорност основно на Предприятието за 
управление на дейностите по опазване на околната среда. 
 Финансирането от Предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околна среда ще се планира и осъществява по отделни програми, 
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които включват както финансиране на инвестиционни (капиталови), така и 
оперативни разходи. 
 Общите финансови ресурси, с които ще разполага Предприятието за 
периода 2002 – 2020 г. с натрупване, ще са в размер на над 191 млн.лева. Този  
финансов ресурс ще бъде разпределен по следните основни програми: 

- Програма “Изграждане на национални центрове за разкомплектоване на 
автомобили” – общо два броя на обща стойност 20 млн.лв. Програмата 
ще стартира през 2004 г. и ще бъде приключена през 2005 година; 

- Програма “Бонуси за рециклиране, оползотворяване и повторна 
употреба на автомобили”. “Бонусите” ще са в размер на 70 лв. за 
автомобил и програмата ще стартира през 2005 г., като по нея за 
прогнозния период ще се разходват над 66 млн.лева.. От тези средства 
ще се възползват всички центрове за разкомплектоване и тяхното 
получаване ще е обвързано със специфичните изисквания, свързани с 
постигане целите по Директивата. 

- Програмата “Общински проекти за постигане целите по Директивата” е 
програма, по която на общините ще се отпускат средства срещу 
представени проекти в размер общо на 35,5 млн.лв., като програмата ще 
стартира през 2003 г., с лимит от 1,5 млн. лв. и по 2 млн.лв. за всяка 
следваща година. По тази програма ще се финансират мерки, свързани 
с изграждането на площадки за временно съхранение на автомобили, 
които съгласно прогнозата, трябва да могат да приемат около 20 хил. 
автомобила годишно, както и дейности, свързани с транспортирането на 
изоставени автомобили на обществени места. 

- Програма “Обучение и информационни кампании”. За тази програма се 
предвижда изразходването на около 300 хил.лв. годишно или за периода 
общо 5,4 млн.лв., като ще стартира през 2003 година. По тази програма 
ще се провежда обучение на населението и стопанските субекти, 
включително операторите на разкомплектовъчните центрове, за 
правилно прилагане изискванията на Директивата. Всяка година ще се 
организират информационни кампании за населението, които ще имат за 
цел решаването на конкретните проблеми към съответния момент.  

- Програма “Безлихвени кредити” ще е насочена към подпомагане на 
частни предприемачи, желаещи да закупят екипировка за постигане 
изискванията на законодателството. За целите на тази програма ще 
бъдат заделени през първите 5 години 5 млн.лева. В рамките на този 
лимит и съобразно връщането на главницата от отделните 
заемополучатели, ще се отпускат средства по предоставени проекти. 

- Програма “Информационно обезпечаване” – за целите на 
информационното обезпечаване ще се изразходват през 2003 и 2004 г. 
800 хил.лева. Тези средства ще са насочени към разработването на 
софтуер и неговото разпространение до институциите и частните 
компании, които имат задължения по информационното обезпечаване на 
докладването по дейностите, свързани със задачата. 
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- Програма “Участие във финансиране на други дейности за третиране на 
отпадъци, които са свързани с отпадъци от разкомплектовани 
автомобили”. По тази програма ще се финансират и/или съфинансират 
проекти, свързани с изграждането на инсинератори за изгаряне и 
вторично оползотворяване на енергията от отпадъци и други.  
Програмата ще изразходва средства в рамките на остатъка от горните 
програми и е в размер на 58.7 млн.лева. Предвидените значителни 
средства по тази програма ще позволят изразходването на средства за 
постигане на техническите параметри, заложени в прогнозата за 
постигане целите на програмата, главно по отношение неметалните 
отпадъци от излезлите в употреба автомобили.  
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6.5. План за действие  

№ Действия 
Отговорна 
институция 

водеща/други 
Начална 
дата 

Крайна 
дата 

Стойност 
хил.лв. 

Източник на 
финансиране5 Резултат/Ефект 

2003 ГОДИНА       

1 Приемане на ЗУО    Май 2003   Създаване на законова 
рамка по отношение на 
управлението на 
отпадъците 

2 Приемане на актуализирана Наредба за 
условията и реда за намаляване на 
замърсяването с отпадъци от моторни 
превозни средства  

МОСВ Юни 2003 Ноември 
2003 

  Осигуряване на нормативна 
рамка за детайлизиране на 
обществените отношения 
във връзка с управлението 
на излезлите от употреба 
на МПС 

3 Приемане на актуализирана Наредба за 
реда и условията за оформяне на 
документите относно отчета и 
информацията за управлението на 
дейностите по отпадъците 

МОСВ Юни 2003 Ноември 
2003 

  Нормативно осигуряване на 
стандартизирани формати 
за събиране на 
информация относно 
дейностите по отпадъците 
от ИУМПС 

4 Създаване на самостоятелна Дирекция 
“Управление на отпадъците” в МОСВ. 
Увеличаване състава на дирекцията. 
Назначаване на допълнителни експерти 
в отделите “Управление на битови и 
строителни отпадъци” и “Управление на 
производствени и опасни отпадъци” и в 
РИОСВ, в задълженията на които ще се 
вменят и изпълнение на задълженията 
по Наредбата за ИУМПС. 

МОСВ Януари 
2003  

Септември 
2003 

  Укрепване на 
административния 
капацитет, ангажиран с 
управлението на 
дейностите по отпадъците 
от ИУМПС 

5 Издаване на разрешителни за дейност 
по управление на отпадъците съгласно 
чл. 37 от ЗОВВООС на обследваните 

МОСВ/РИОСВ януари 
2003 

декември 
2003 

  Издадени разрешителни  на 
разкомплектовъчни 
центрове (общо брой по 

                                                           
5 В случаите, където не е предвиден друг източник на финансиране, средствата ще се отпускат в рамките на бюджета на МОСВ за съответната година 
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№ Действия 
Отговорна 
институция 

водеща/други 
Начална 
дата 

Крайна 
дата 

Стойност 
хил.лв. 

Източник на 
финансиране5 Резултат/Ефект 

през 2002 г. от РИОСВ автоморги. предварителна прогноза, 
заедно с досега издадените 
разрешителни- 130 броя). 

6 Контрол на автоморги, неотговарящи на 
изискванията за изпълнение на 
предписанията от РИОСВ и затваряне на 
неотговарящите на изисквания. 

МОСВ/РИОСВ Април 
2003 

Декември 
2003 

  Затваряне на автоморги, 
неотговарящи на 
изискванията. 

7 Изготвяне правилата за финансиращи 
програми на Предприятието, стартиращи 
през 2003 година.  
 

Предприятие за 
управление на 
дейностите по 
опазване на 
околната среда  
 

Април 
2003 

Май 2003 10 Предприятие 
за управление 
на дейностите 
по опазване на  
околната среда 

Изготвени правила и 
стартиране на програмите 
за финансиране. 

8 Стартиране на програмите: “Общински 
проекти за постигане целите на 
директивата”; “Обучение и 
информационни кампании”; “Безлихвени 
кредити”; “Информационно 
обезпечение”; “Участие във 
финансиране на други дейности за 
третиране на отпадъци, които са 
свързани с отпадъци от 
разкомплектовани автомобили” 

Предприятие за 
управление на 
дейностите по 
опазване на 
околната среда 

Юни 2003 Юни 2004 6200 
 
 

за 2003 г. 

Предприятие 
за управление 
на дейностите 
по опазване на 
околната среда 

Стартиране на програмите 
и усвояване на минимум 
90% от предвидените 
средства. 

9 Национална среща с кметове и 
отговорни представители на общинската 
администрация  по прилагане на 
Наредбата и обсъждане на проблеми, 
които срещат при изготвяне на проектите 
за кандидатстване 

МОСВ/ 
Предприятие за 
управление на 
дейностите по 
опазване на 
околната среда 

Юни 2003 Юли 2003 20 Предприятие 
за управление 
на дейностите 
по опазване на  
околната среда 

Кметовете и съответните 
общински служители са 
запознати с изискването на 
наредбата и са повишили 
капацитета си за изготвяне 
на проекти за 
кандидатстване 

1
0 

Обучение на оператори за 
кандидатстване по програмите за 
“Безлихвени кредити”  

Предприятие за 
управление на 
дейностите по 
опазване на  
околната среда/

Юли 2003 Август 
2003 

20 Предприятие 
за управление 
на дейностите 
по опазване на 
околната среда

Операторите на 
разкомплектовъчни 
центрове са повишили 
уменията си за изготвяне на 
проекти Усвояване на поне
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№ Действия 
Отговорна 
институция 

водеща/други 
Начална 
дата 

Крайна 
дата 

Стойност 
хил.лв. 

Източник на 
финансиране5 Резултат/Ефект 

околната среда/ 
Консултанти 

околната среда проекти. Усвояване на поне 
90% от предвидените за 
годината средства. 

1
1 

Провеждане на национална 
информационна кампания 

Предприятие за 
управление на 
дейностите по 
опазване на 
околната среда/ 
Консултанти 

Юли 2003 Юли 2004 100 Предприятие 
за управление 
на дейностите 
по опазване на 
околната среда 

Населението е запознато с 
новите изисквания. В 
резултат от кампанията е 
повишен %-ът на 
автомобилите с прекратена 
регистрация в КАТ 

1
2 

Възлагане на разработването на 
информационна система  и обучение за 
работата с информационната система 

Предприятие за 
управление на 
дейностите по 
опазване на 
околната среда/ 
Консултанти 

Септемвр
и 2003 

Септември 
2004 

300 Предприятие 
за управление 
на дейностите 
по опазване на 
околната среда 

Разработване на софтуер и 
формат на справките 
необходими за изграждане 
на информационната 
система. 

1
3 

Включване на общинските 
администрации в обща информационна 
система 

     Включване на всички нива 
по изпълнението на 
наредбата в 
информационна с-ма 

1
4 

Организиране на среща с вносителите 
на МПС с цел обсъждане на техните 
ангажименти за постигане целите по 
Директивата и поетапното им включване 
в системата 

МОСВ Септемвр
и 2003 

Септември 
2004 

  Запознаване на 
задължените лица във 
връзка с техните 
ангажименти и обсъждане 
на стратегията за постигане 
на целите по Директива. 

1
5 

Разработване правилата за 
финансовите програми, стартиращи 
след 2003 година. 

Предприятие за 
управление на 
дейностите по 
опазване на 
околната среда 

Септемвр
и  2003 

Декември  
2003 

10 Предприятие 
за управление 
на дейностите 
по опазване на 
околната среда 

Изготвени правила и 
стартиране на програмите 
за финансиране 

2004 ГОДИНА       

1 Организиране на    национална среща с Предприятие за Април Април  20 Предприятие Повишаване уменията на 
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№ Действия 
Отговорна 
институция 

водеща/други 
Начална 
дата 

Крайна 
дата 

Стойност 
хил.лв. 

Източник на 
финансиране5 Резултат/Ефект 

титулярите на разрешителните на 
разкомплектоващите центрове, с цел 
даване на указания и обсъждане на 
проблемите, които срещат по отношение 
третиране на някои видове  отпадъци от 
ИУМПС. 

управление на 
дейностите по 
опазване на 
околната среда/ 
Консултанти 

2004  2004 за управление 
на дейностите 
по опазване на 
околната среда 

титулярите на 
разрешителни за 
разкомплектоване на 
автомобили по подаване на 
изискваната информация и 
решение на възникналите 
проблеми. 

2 Включване на общинските 
администрации в обща информационна 
система 

МОСВ 
Предприятие за 
управление на 
дейностите по 
опазване на 
околната среда/ 
Консултанти 

Януари 
2004 

Април 
2004 

  Включване на всички нива 
по изпълнението на 
наредбата в 
информационната с-ма. 

3 Обучение на всички отговорни лица от 
общинските администрации  

Предприятие за 
управление на 
дейностите по 
опазване на 
околната среда/ 
Консултанти 

Март 
2004 

Април 
2004 

  Добиване на умения за 
работа с информационната 
система 

4 Приключване на проекта за изграждане 
на информационна  система и нейното 
въвеждане в действие. 

МОСВ 
Предприятие за 
управление на 
дейностите по 
опазване на 
околната среда/ 
Консултанти 

 Май 2004 500 Предприятие 
за управление 
на дейностите 
по опазване на 
околната среда 

Пилотно прилагане на 
системата на база 
подадената информация от 
титулярите на 
разрешителни и от 
отговорните институции 

5 Възлагане на предпроектно проучване за 
дислоциране на националните центрове 
за разкомплектоване.  

Предприятие за 
управление на 
дейностите по 
опазване на  
околната среда/ 
Консултанти 

Януари 
2004 

Март 2004 100 Предприятие 
за управление 
на дейностите 
по опазване на 
околната среда 
 

Изготвено предпроектно 
проучване и 
идентифициране на 
местата за тяхното 
построяване. 

6 Изготвяне на работни проекти за Предприятие за Април Декември  2 900 Предприятие Започване на 
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№ Действия 
Отговорна 
институция 

водеща/други 
Начална 
дата 

Крайна 
дата 

Стойност 
хил.лв. 

Източник на 
финансиране5 Резултат/Ефект 

строителство и започване на 
строителството на двата национални 
центъра за разкомплектоване. 

управление на 
дейностите по 
опазване на 
околната среда/ 
Външни 
изпълнители 

2004  2004 за управление 
на дейностите 
по опазване на  
околната среда 

строителството на двата 
национални центрове за 
разкомплектоване. 

7 Мониторинг на стартиралите програми 
за финансиране. Промяна, при 
необходимост, в правилата за 
кандидатстване.  

Предприятие за 
управление на 
дейностите по 
опазване на 
околната среда/ 
Консултанти 

Май 2004 Юни 2004 50 Предприятие 
за управление 
на дейностите 
по опазване на 
околната среда 

Изготвени и утвърдени 
правила за кандидатстване 
по програмите за 
финансиране. 

8 Стартиране финансовите програми за 
2004 година (включително изграждането 
на Национални центрове за 
разкомплектоване). 

Предприятие за 
управление на 
дейностите по 
опазване на 
околната среда 

Юли 2004 Юни 2005 13600 
(3000) 

 
за 2004 г. 

Предприятие 
за управление 
на дейностите 
по опазване на 
околната среда 

Стартиране на програмите 
и усвояване на поне 90 % 
от предвидените средства с 
натрупване (включително и 
от остатъка от 2003 г.). 

9 Издаване на информационен сборник с 
разяснения (указания), адресиран към 
всички институции и граждани, 
ангажирани с прилагането на Наредбата 
за условията и реда за намаляване на 
замърсяването с отпадъци от МПС  
 

МОСВ/ 
Предприятие за 
управление на 
дейностите по 
опазване на 
околната среда/ 
Консултанти 

Септемвр
и 2004 

Декември 
2004 

 Предприятие 
за управление 
на дейностите 
по опазване на 
околната среда 

Повишили уменията си за 
изготвяне на проекти -  
правилно изготвяне на 
необходимите документи  

1
0 

Анализ на действията, предприети по 
постигане наличната информация за 
двугодишен период 2003-2004 г. и 
определяне на междинни количествени 
цели за следващите години. 

МОСВ Септемвр
и 2004 

Декември 
2004 

  Оценка на постигнатото в 
двегодишния период и 
актуализация на 
прилагащата програма.  

2005 ГОДИНА       

1.  Стартиране на действията на ООИУМПС 
за постигане на поставените цели за 
разкомплектоване, рециклиране и 
оползотворяване на отпадъците от 

ООИУМПС; 
МОСВ; 
Предприятие за 
управление на 

Януари 
2005 

Декември 
2005 

1500 Средства на 
ООИУМПС и на 
Предприятието 
за управление 

Стартиране на системата за 
работа и определяне на 
политиката на ООИУМПС 
за изпълнение на 
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№ Действия 
Отговорна 
институция 

водеща/други 
Начална 
дата 

Крайна 
дата 

Стойност 
хил.лв. 

Източник на 
финансиране5 Резултат/Ефект 

автомобили дейностите по 
опазване на 
околната среда 

на дейностите 
по опазване на 
околната среда 

поставените цели 
 

2 Изграждане на Националните центрове 
за разкомплектоване 

МОСВ; 
Предприятие за 
управление на 
дейностите по 
опазване на 
околната среда 

Януари 
2005 

Декември 
2005 

17000 Предприятие 
за управление 
на дейностите 
по опазване на 
околната среда 

Изградени Национални 
центрове за 
разкомплектоване 
 

3 
 

Стартиране финансовите програми за 
2004 година. 

Предприятие за 
управление на 
дейностите по 
опазване на 
околната среда 

Юли 2005 Юни 2006 25916 
 
 
за 2005 г. 

Предприятие 
за управление 
на дейностите 
по опазване на 
околната среда 

Стартиране на програмите 
и усвояване на поне 90 % 
от предвидените средства с 
натрупване (включително и 
от остатъка от 2003 г.). 

4 Анализ на действията, предприети в 
изпълнение на програмата за изминалия 
период и определяне на мерки за 
постигане на междините резултати за 
следващата години. 

МОСВ Септемвр
и 2005 

Декември 
2005 

  Оценка на постигнатото в 
двегодишния период и 
актуализация на 
прилагащата програма.  

2006 ГОДИНА       

1 Анализ на информацията от данни за 
2005 – 2006 г. относно степента на 
рециклиране, количеството на излезлите 
от употреба МПС и съответно по видове 
и свойства на отпадъците. 
Идентифициране на видовете отпадъци, 
чието рециклиране и повторна употреба 
липсва или е на ниско ниво и 
разработване на план за стимулиране на 
тяхното преработване (изграждане на 
мощности за преработване,  
приспособяване на съществуващите, 
подпомагане на операторите на такива 
мощности и др. варианти) 

МОСВ    2006 2006 Осъвременяване на 
програмата съобразно 
изискванията на ЕС преди  
влизането на страната в 
общността. 
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№ Действия 
Отговорна 
институция 

водеща/други 
Начална 
дата 

Крайна 
дата 

Стойност 
хил.лв. 

Източник на 
финансиране5 Резултат/Ефект 

Преразглеждане на целите и 
необходимите действия в случай на 
промяна на количествените цели на 
Директивата  

2007 ГОДИНА       

1 При необходимост, финансиране на 
проекти за рециклиране на отпадъци, за 
които е постигнат нисък процента на 
рециклиране, повторна упортреба и 
оползотворяване през предходните 
години.  

МОСВ  
Предприятие за 
управление на 
дейностите по 
опазване на 
околната среда 

2007    2007 Насочване на вниманието 
към някои специфични 
отпадъци с цел постигане 
зададените параметри 

2 Актуализация на програмата съобразно 
новите реалности на членство в ЕС 

МОСВ 2007 2007   Програмата за прилагане е 
съобразена с променените 
условия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Таблица 1. Макроикономически хипотези 

 мярка 2002 2003 2004 2005 2006 2007   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Население брой 7,829,352 7,785,091 7,740,829 7,696,568 7,652,307 7,608,045 7,563,784 7,519,522 7,475,261 7,437,373 7,399,484 7,361,596 7,323,708 7,285,820 

БВП млн.лв 32,608    35,287 38,431 41,797 44,848 48,211 51,827 55,714 59,893 63,486 67,295 71,333 75,613 80,150
Нарастване на БВП      % 4.72 5.41 5.26 4.30 4.50 4.50 4.50 4.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50

Инфлация      % 6.0% 3.5% 3.5% 3.5% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%
Ср. доход, подлежащ на осигур 
яване 

лв. 259    282 305 328 351 374 398 429 462 494 526 559 595 634

Годишно увеличение на реалните 
доходи 

%     5.36 4.53 3.95 3.94 3.66 3.35 4.91 4.76 4.42 3.88 3.86 3.78 4.09

 
 
Таблица 2. Данни за автомобилния парк 

  мярка 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015
Регистрирани 
автомобили 

брой 2,126,280    2,239,976   2,334,414   2,409,610   2,475,460   2,542,023   2,609,331   2,677,490   2,746,512  2,816,375  2,887,007  2,958,437  3,030,678  3,103,827 

Ново регистрирани 
нови автомобили 

брой        13,000         13,696        14,437        15,196        15,850        16,563        17,308         18,159        19,022       19,863       20,632       21,430       22,241       23,150 

Ново регистрирани 
употребявани 
автомобили 

брой      120,000       100,000        80,000        60,000        50,000        50,000        50,000        50,000        50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       50,000 

Общо 
новорегистрирани 
автомобили 

брой      133,000       113,696        94,437        75,196        65,850        66,563        67,308        68,159        69,022       69,863       70,632       71,430       72,241       73,150 

Автомобили с 
прекратена 
регистрация  в КАТ 

брой          5,000         39,500        43,100        61,662      107,140      111,797      115,514      119,263      109,124       57,590       42,414       42,978       44,262       41,702 

Автомобили в 
експлоатация (с 
платен имуществен 
данък) 

брой   1,728,065    1,764,322   1,794,029   1,818,969   1,844,104   1,867,021    1,887,214   1,922,266   1,956,386  1,989,469  2,017,688  2,046,139  2,074,118  2,105,567 
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 мярка 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Брой автомобили в 
експлоатация на един 
жител (с платен 
имуществен данък) 

коеф.  0.2207 0.2266 0.2318 0.2363 0.2410 0.2454 0.2495 0.2556 0.2617 0.2675 0.2727 0.2779 0.2832 0.2890

Увеличение на броя 
на автомобилите в 
населението по години 
(с платен имуществен 
данък) 

брой          36,257        29,707        24,940        25,136        22,917        20,193        35,052        34,120       33,083       28,219       28,452       27,979       31,448 

Разлика между 
регистрирани и 
автомобили в 
експлоатация 

брой      398,215       475,654      540,385      590,641      631,356      675,001      722,117      755,224      790,126     826,906     869,320     912,298     956,559     998,261 

Излезли от упортреба 
автомобили  

брой      200,000         77,439        64,731        50,256        40,714        43,646        47,116        33,107        34,902        36,780       42,414       42,978       44,262       41,701 

Излезли от упортреба 
автомобили с 
натрупване 

брой      200,000       277,439      342,170      392,426      433,141      476,786      523,902      557,009      591,911      628,691     671,105     714,083     758,344     800,046 

Общо 
разкомплектовани 
леки автомобили в 
малки центрове за 
разкомплектоване 
(автоморги) 

брой        24,000         19,500        23,100        27,225        31,944        29,948         27,951        25,955        19,965   

Рециклирани 
автомобили в 
национални центрове 
за рециклиране  

брой         16,000        16,000        16,000        16,000        16,000       16,000       16,000       16,000       16,000       16,000 

Общо обработвани 
коли от организации 
на вносителите 

брой                 -                -                -        14,437        39,196        45,850        51,563        57,308        53,159       41,590        26,414       26,978       28,262       25,702 

Общо рециклирани 
автомобили 

брой        24,000         19,500        23,100        41,662        87,140        91,797        95,514        99,263        89,124       57,590       42,414       42,978       44,262       41,702 

Излезли от употреба 
леки автомобили 
намалени с 
рециклираните 
автомобили 
(натрупване )  

брой      176,000       233,939      275,570      284,164      237,738      189,587      141,188         75,032        20,810                0                0 0 0 0 
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 мярка 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Брой автомобили на 
площадки за времено 
съхранение 

брой                 -         20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        20,000   

Брой автомобили 
извън площадките за 
времено съхранение 

брой      176,000       213,939      255,570      264,164      217,738      169,587      121,188        55,032             810                0                0 0 0 0 

 
 
Таблица 3. Такси 

 мярка 2002   2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Такси от 
новорегистрирани 

лв.    3869491 9095715 7554994 6015702 5267977 5325036 5384663 5452702 5521782 5589016 5650596 5714377 5779243 5851983

Такси от свалени от 
отчет 

лв.    1560000 1848000 3332994 6971222 7343777 7641116 7941023 7129902 4607222 3393096 3438276 3540937 3336123

Събираемост на 
таксите за свалените 
от отчет 

коеф.     1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Общо приходи от 
такси 

лв.  3869491 10655715 9402994 9348696 12239199 12668814 13025779 13393725 12651684 10196237 9043692 9152653 9320179 9188106

Общо приходи от 
такси с натрупване 

лв.  3869491 14525206 23928199 33276895 45516095 58184908 71210687 84604413 97256097 107452334 116496026 125648679 134968859 144156964
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Таблица 4. Изчисления за рециклиране 
 мярка 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Изчисление на % за 
рециклиране и повтолна 
употреба 

       

Метален скрап предаден за 
рециклиране и повторна 
употреба 

тона   18720 15210 18018 32497 67969 71602 74501 77425 69517 44920 33083 33523 34524 32527

Неметал скрап предаден за 
рециклиране и повторна 
употреба 

тона   53 86 102 1833 3834 4039 8405 13103 11764 7602 6532 6619 7790 7339

% на оползотворяване на 
неметален скрап 

%  0.01 0.02 0.02 0.2 0.2 0.2 0.4 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8

Общо възможен неметален 
скрап 

тона   5280 4290 5082 9166 19171 20195 21013 21838 19607 12670 9331 9455 9738 9174

Общо скрап предаден за 
рециклиране, възтановяване 
и повторна употреба 

тона 18773 15296 18120 34330 71804 75641 82906 90528 81281 52522 39614 40142 42314 39867 

Метален скрап съдържащ се 
в излезлите от употреба 
автомобили 

тона  156000 197683 232963 254145 253405 219479 184628 135950 85749 44921 33083 33523 34524 32527

Неметален скрап съдържащ 
се в излезлите от употреба 
автомобили 

тона   44000 55757 65707 71682 71473 61904 52074 38345 24186 12670 9331 9455 9738 9174

Общо скрап на излезлите от 
употреба автомобили 

тона 200000 253439 298670 325826 324878 281384 236702 174295 109934 57590 42414 42978 44261 41701 

Процент на рециклиране, 
оползотворяване и повторна 
употреба 

% 9.39 6.04 6.07 10.54 22.10 26.88 35.03 51.94 73.94 91.20 93.40 93.40 95.60 95.60 
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Таблица 5. Финансиране на дейностите 

 мярка 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015
Финансиране на дейности от 
приходи от такси за постигане 
целите на директивата 

лв.    0 3100000 6800000 22916369 9699819 9725805 8985977 9248395 8538665 6331319 5268959 5308492 5398320 5219107

Строителство на центрове за 
разкомплектоване 

лв.    3000000 17000000

Бонуси за разкомплектоването 
на един автомобил в лв. 

70   2916369 6099819 6425805 6685977 6948395 6238665 4031319 2968959 3008492 3098320 2919107

Отпуснати средства на 
общините  

лв.    1500000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000

Обучение на фирмите и 
населението и провеждане на 
информационни кампании 

лв.    300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000

За развитие на информациона 
система 

лв.    300000 500000

Програма "Безлихвени 
кредити" 

лв.    1000000 1000000 700000 1300000 1000000

Разлика между приходите и 
разходите 

лв.    3869491 7555715 2602994 -13567674 2539380 2943008 4039802 4145330 4113020 3864918 3774733 3844161 3921860 3968998

Остатък лв. 3869491 11425206 14028199 460526 2999906 5942914 9982717 14128047 18241067 22105985 25880718 29724880 33646739 37615737 
Програма "Участие във 
финансиране на други 
дейности за третиране на 
отпадъци, които са свързани с 
отпадъци от разкомпл. 
автомобили" 

млн.лв.    3.869 11.425 14.028 0.461 3.000 5.943 9.983 14.128 18.241 22.106 25.881 29.725 33.647 37.616
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Примерна структура на Организацията за оползотворяване на И

(ООИУМПС) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор 

Финансов сектор 
 
 
Управление на 
средства 
 
Плащания към 
разкомплектовачите 
 
Определяне на такса  
 
Грантове и средства 
за насърчаване на 
рециклиране и 
повторна употреба  
 

Административен и 
информационен 

сектор 
 
 
 
Общо администриране 
 
Подпомагане на УС 
 
Събиране на данни  
 
Подготовка на 
годишни доклади за 
дейностите на 
ООИУМПС  
 

Одитиращ сектор
 
 
 
 
Обработване на 
молбите за 
членство  
 
 
Одит на членовете 
вносители и 
разкомплектовчи 

Управителен съвет на ООИУМПС  
Председател  

Изпълнителен директор   
 
Представители на:  
Асоциацията на официалните 
вносители на МПС 
Производители на МПС  
Разкомплектовачи на МПС 
за повторна употреба и рециклиране 
Министерство на околната среда 
ПУДООС 

Асоциацията на вносителите на 
МПС 
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УМПС 
Сектор за насърчаване 
на рециклирането  

 
Насърчаване на 
рециклирането и 
повторната употреба на 
части  
 
Връзки с автомобилния 
сектор  
 
Обработка на молбите за 
грантове и подкрепа на 
инициативи за 
рециклиране  
 
Връзка с 
правителствените 
инициативи за 
рециклиране  
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