
 

ЧЛЕНСТВО В КОЛЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И 

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА 

НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ“ЕАД 

 

На основание чл. 14, ал.1, 2 и 5 от Закона за управление на отпадъците ( Обн. , ДВ, бр.53 

от 13.07.2012 г. , в сила от 13.07.2012 г. , посл. Изм. И доп. ДВ. Бр.19 от 5 Март 2021 г.), а 

именно: 

„Чл. 14. (1) Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват 

масово разпространени отпадъци, отговарят за разделното им събиране и третиране, 

както и за постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, 

рециклиране и/или оползотворяване, определени с наредбите по чл. 13, ал. 1. 

(2) Лицата по ал. 1 изпълняват задълженията си: 

1. индивидуално, или 

2. чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване. 

(5) Лицата по ал. 1 могат да изпълняват задълженията си чрез колективни системи след 

сключване на договор с организация по оползотворяване по ал. 2, т. 2, притежаваща 

разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III. 

и с цел постигане на целите за оползотворяване на отработени масла по чл.8 от „ Наредбата за 

отработените масла и отпадъчните нефтопродукти“ (Обн. , ДВ, бр. 2 от 8 януари 2013 г., изм. и 

доп., ДВ, бр. 60 от 20 юли 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 2 от 8 Януари 2021 г.), лицата, които пускат 

на пазара на територията на Р България продукти – свежи масла, и нефтопродукти, след 

употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци по смисъла на чл. 14, ал.1 от 

ЗУО, а именно отпадъци под формата на отработени масла, възлагат на „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ“ЕАД 

изпълнението на задължението си за събиране и оползотворяване на ОМ, получени след 

употребата на пуснати от тях на пазара на територията на Р България свежи масла. 

Организацията по оползотворяване на отработени масла приема да изпълни това 

задължение срещу заплащане от страна на членовете на организацията уговорено 

възнаграждение, като се задължава да предостави на компетентните органи необходимата по 

закон документация, удостоверяваща неговото изпълнение. 

При определяне възнаграждението на Организацията от членовете ѝ, е взето предвид 

вида свежи масла, пускани на пазара и количествата на различните вложени добавки в тях; 

наличието на опасни вещества и на степента на вредното им влияние върху околната среда и 

човешкото здраве. Токсичните свойства на маслата се дължат главно на внесените добавки, 

които съдържат в молекулата си фосфорни, азотни, серни, хлорни и др. атоми, които имат 

съответната биологична активност към околната среда и живите организми. 



От количеството и приноса на токсичност на добавките, вложени в различните видове свежи 

масла (моторни, компресорни, турбинни, формовъчни, антикорозионни, електроизолационни, 

масла за зъбни предавки, масла за обработка на метали, течности за хидравлични трансмисии и 

др. ) се определя единичния размер на лицензионното възнаграждение за всеки отделен вид 

масло и код, определен в Приложение № 6 от „Наредбата за определяне реда и размера за 

заплащане на продуктова такса“ ( Приета с ПМС № 76 от 12.04.2016 г., обн., ДВ, бр. 30 от 

15.04.2016 г., в сила от 16.06.2016 г.). 

Считано от 01.01.2013 г. по сметката на ПУДООС ( Предприятие за управление на 

дейностите по опазване на околната среда), се внася продуктова такса по „Наредбата за 

определяне реда и размера за заплащане на продуктова такса“ ( Приета с ПМС № 76 от 

12.04.2016 г., обн., ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г., в сила от 16.06.2016 г.). размерът е определен в 

Приложение № 6 към наредбата и е в размер на 0,64 лв/кг за всеки вид и код масло. 

Тарифата, която членовете на организацията по оползотворяване на отработени масла 

„ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ“ЕАД заплащат като периодична месечна вноска за събиране, транспортиране 

и оползотворяване по видове свежи масла, се изчислява като процентно съотношение от 

размера на държавната продуктова такса за масла и възлиза на 83 до 85,9 % от нея. 

Размерът на продуктовата такса за масла се определя по формулата: 

P = Т x Е, където: 

Р е размерът на дължимата продуктова такса; 

Т – количеството масла в кг; 

E – единичният размер на таксата в лв./кг. 

 

 


