


Balkan E-Waste Management Advocacy Network (BEWMAN)
Национална застъпническа мрежа по управление на електронни отпадъци

Практики и проблеми при управлението на електронни и електрически отпадъци в България
Доклад – 2011

Издава: Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР)
9010 Варна П.К. 79, тел./факс: (052) 306-423, ел. поща:pecsd@net-bg.net, www.ecovarna.info
Всички права запазени 2011, ОЦОСУР, Варна

ISBN 978-954-2904-02-1

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО

Изследователски екип:

Илиян Илиев 

Вера Стаевска 

Александър Асенов 

Милена Атанасова 

Даниела Янева 

Невена Маджарова 

Нели Митева 

Татяна Гичева 

Цвета Христова 

Свилена Велчева 

Антон Цанев 

Апостол Стойчев

Коректор: Елеонора Николова

Дизайн: Христо Великов

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Инструмента за предприсеъдиняване на Европей-
ския съюз по проект „Балканска застъпническа мрежа за управление на електронни отпадъци” с осно-
вен бенефициент фондация „Метаморфоза” – Бивша югославска република Македония и Фондация „Блу-
Линк”, партньор по договор IPA 227089 от Българска страна - Фондация „БлуЛинк”. Цялата отговорност за 
съдържанието на документа се носи от авторите и при никакви обстоятелства не може да се приема, че 
този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

Екипът изказва специални благодарности на всички,  
които се отзоваха и споделиха с нас своя опит.



3

Практики и проблеми при управлението на електронни и електрически отпадъци в България
Доклад – 2011

BEWMAN  |  Национална застъпническа мрежа по управление на електронни отпадъци

Въведение

Докладът „Практики и проблеми при управлението на електронни и електрически отпадъци в България“ 
е разработен от Национална застъпническа мрежа по управление на електронни отпадъци, като част от про-
ект „Балканска застъпническа мрежа за управление на електронни отпадъци”, който се провежда в четири 
балкански държави (Хърватия, Сърбия, Македония и България). Проектът цели да подпомогне процесите по 
повишаване на осведомеността на гражданите по проблемите, свързани с генерирането на електрически и 
електронни отпадъци (ЕЕО), както и за провеждане на редица застъпнически дейности за подобряване на 
действащата система. Събраната в доклада информация отразява действащата нормативна уредба към мо-
мента и произтичащите от нея практики. 

Информацията в доклада е разделена на три части, обособени в самостоятелни глави. Всяка глава съдържа 
въведение, фактологична част и там, където е необходимо, изводи.

Първа глава описва съществуващото положение, видяно през погледа на различните участници в проце-
сите. Информацията е събирана чрез проведено изследване сред държавни структури, бизнес организации и 
крайни потребители, пряко участващи в процеса по оползотворяване на излязлото от употреба електронно и 
електрическо оборудване (ИУЕЕО) в шестте региона на България. 

Втора глава представя националната нормативна уредба за управление на отпадъците от излязло от упо-
треба електрическо и електронно оборудване и ограничението за употребата на определени опасни вещества 
в електрическото и електронното оборудване в сравнителен аспект с разпоредбите на Директива 2002/95/EО 
и Директива 2002/96/EО. 

Глава три представя официалните данни за пуснато и събраното на българския пазар електрическо и елек-
тронно оборудване (батерии и акумулатори за употреба в бита и извън него) както и събраните количества 
излязло от употреба такова според ИАОС, ПУДООС, Агенция „Митници”, Национална агенция по приходите и 
Национален статистически институт.

         От Авторите
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Използвани съкращения:

БДЕ - бромирани дифенилетери
ДАМТН - Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
ДЕС – Договор за Европейски съюз
ЕИП – Европейско икономическо пространство
ЕС – Европейски съюз
ЕЕО – електрическо и електронно оборудване
ЕО - Европейска общност/Общността/
ЗУО - Закон за управление на отпадъците
ИАОС - Изпълнителна агенция по околна среда
ИУЕЕО – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
ИУМПС – излезли от употреба моторни превозни средства
КЗП - Комисия за защита на потребителите
МОСВ – Министерство на околната среда и водите
НАП - Национална агенция за приходите
НСИ - Национален статистически институт
НСМОС - национална система за мониторинг на околната среда
НУБА - негодни за употреба батерии и акумулатори
НУПБА – негодни за употреба портативни батерии и акумулатори 
ОЕЕО - отпадъци от електрическо и електронно оборудване
ОО - оползотворяване на отпадъци
ООО - организации за оползотворяване на отпадъци 
ПББ - полибромирани бифенили 
ПБДЕ - полибромирани дифенилетери
ПУДООС - предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда
ПХБ - полихлорирани бифенили 
ПХТ - полихлорирани терфенили 
РИОСВ – Регионална инспекция по околна среда и води
PBDE - полибромдифенили 
PBB - полибромирани бифенили 
РСВ - полихлорирани бифенили 
РСТ - полихлорирани терфенили 
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Глава 1
Въведение

В обхвата на изследването попадат 38 представители на държавни структури, частен бизнес и крайни потре-
бители, пряко участващи в процеса по оползотворяване на излязлото от употреба електронно и електрическо 
оборудване (ИУЕЕО). Итервюираните лица са подбирани така, че да може да бъдат обхванати съществуващите 
практики на цялата територия на България. За целта беше използвано националното райониране на шест ре-
гиона. От всеки регион в обхвата на изследването попадат по една голяма община с население над 10 хиляди 
души, по една малка община с население под 10 хиляди души, представители на контролните държавни служ-
би, РИОСВ и МОСВ, представители на предприятията за оползотворяване на ИУЕЕО, вносители, дистрибутори, 
както и самите клиенти. Когато говорим за клиентите, не трябва да пропускаме да споменем, че те са също 
така целенасочено избирани, за да могат да бъдат обхванати почти всички групи от държавни институции като 
например някои районни съдилища, банки, големи търговски фирми до неправителствени организации.

Всеки един от извадката беше посетен лично от обучен анкетьор, който проведе стандартизирано интервю, 
съдържащо седемнадесет въпроса.

В текста директно поставяме цитати от интервюираните, като по този начин се опитваме да предадем автен-
тичните познания на анкетираните по темата.

Проучването е проведено от екип:
Илиян Илиев, Вера Стаевска, Александър Асенов, Милена Атанасова, Даниела Янева, Невена Маджарова, 

Нели Митева, Татяна Гичева, Цвета Христова, Свилена Велчева, Антон Цанев, Апостол Стойчев

Големи общини 
(над 10 хиляди 

жители)

Малки общини 
(до 10 хиляди 

жители)

Компетент-
ни държавни 

органи

Вносители и 
Търговци на ЕЕО

Организация по 
оползотворява-
не на излязло 
от употреба 

електрическо 
и електронно 
оборудване

Краен по-
требител на 

електронно и 
електрическо 
оборудване

ОБЩО 8 6 6 6 6 6 37

1 2 3 4 5 6

Община Бургас 1

Община Варна 1

Община Добрич 1

Община Добричка 1

Община Ловеч 1

Община Русе 1

Община Ст.Загора 1

община Търговище 1

община Антоново 1

Община Борово 1

Община Иваново 1

Община Кайнарджа 1

Община Каменово 1

Община Каспичан 1

ИАОС 1

МОСВ 1

РИОСВ – Бургас 1

РИОСВ – Русе 1

РИОСВ-Варна 1

РИОСВ-Ст.Загора 1
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ВЕБО Комерс ЕООД 1

Дартек ООД – Русе 1

КОМПЮТЪРНИ  И ОФИС 
СИСТЕМИ ООД 1

Нитони 1

Фирма вносител 1

Фирма тъпговец Добрич 1

Квант сервиз 1

Надин 1

Сплав комерс 1

Феникс инверт 1

Фирма за превоз 1

Фирма за третиране  
на ЕЕО 1

Колеж от Добрич 1

Медия 1

Пощенска банка  
клон Търговище 1

Пристанище Бургас 1

Районен съд Ст. Загора 1

Сдружение „Лотос“ 1

ОБЩО 8 6 6 6 6 6 38
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 ?Въпрос 1 – Кога закупихте първия си компютър? Къде е той сега?

Въведение:
Съвременното българско домакинство е залято от море от електронно и електрическо оборудване, телеви-

зори, музикални уредби, кухненски роботи, готварски печки и какво ли още не. Символът на това оборудване 
е компютърът във всяка една негова модификация. Със своята многокомпонентност (корпус, монитор, DVD, 
тунер, високоговорители, батерия и др.) той може да служи като маркер за съдбата на комплекс от уреди, по-
падащи в разбирането за ИУЕЕО от бита.

Интерпретация: 
Първоначално отговорите на въпроса очертаха един доста широк времеви диапазон , което в процеса на 

събиране на данните ни принуди да ги обобщим в три основни периода, в които интервюираните са закупили 
своя първи компютър.

За 53% от запитаните закупуването на първия компютър е станало през последното десетилетие на мина-
лия век. Други 26% споделят, че това се е случило след 2000 година. За други 13% това е станало преди 1990 
година. Само една малка част от 8% споделят, че не притежават компютър.

Разглеждайки въпроса за съдбатана тези компютри, става ясно, че близо 34,29% от тях след като са претър-
пели някакво обновяване, все още служат на собствениците си. Други 21,05% стоят складирани и чакат реше-
нието на собствениците си. В общия боклук са изхвърлени 17,14% от излезлите от употреба компютри. Съдбата 
на 28,57% от компютрите е неясна, тъй като собствениците им са се освободили от тях на един по-ранен етап, 
като са ги продали, дарили или пък съм им били откраднати.

Трябва да отбележим и факта, че не се натъкнахме на човек, който да се е възползвал от вече съществу-
ващите възможности за третиране на излезлите от употреба компютри. Доказателства, че се познават тези 
възможности, получихме в хода на провеждане на интервютата.

Обобщение:
Повечето първи компютри са закупени преди 2000 година и логично е към момента на проучването те 

вече да са се превърнали в ИУЕЕО, след като на един много по-ранен етап са претърпели своята технологична 
смърт. Една трета от тях са безвъзвратно загубени, затрупани на сметищата и генерирали специфичните за 
тях поражения върху околната среда. Добрата новина е, че поради характерната за българина спестовност 
по-голяма част от компютрите са складирани и чакат своята съдба. Част от интервюираните споделят, че не 
само удома, но и в службите, в които работят, имат значителни количества ИУЕЕО, което стои складирано и 
чака съдбата си.



8

Практики и проблеми при управлението на електронни и електрически отпадъци в България
Доклад – 2011

BEWMAN  |  Национална застъпническа мрежа по управление на електронни отпадъци

 ?Въпрос 2 - Мислите ли, че законовата уредба за управлението  
на електронните отпадъци е добра? Защо?

Въведение:
Законовата уредба е тази, която поставя рамката, в която ще се развива система за управление на ИУЕЕО 

в България. Тя обхваща всички засегнати страни и регулира взаимоотношенията между тях. Познаването й е 
особено важно за нейното правилно прилагане.

Интерпретация: 
Като начало трябва да отбележим, че 84,21% от интервюираните познават, а 15,79% не познават действаща-

та законова уредба. Непознаващите основно са от групата на потребителите.
Пълно одобрение на законовата рамка изказват 63,16% от интервюираните. На обратния полюс са 10,53%, 

които изразяват категоричното си неодобрение, като почертават наличието на множество пропуски. Сред де-
клариралите познания се обособява една трета група от 10,53%, които определят знанията си като теоретични, 
тъй като не са имали възможност да ги приложат в практиката си.

Обобщение:
Към момента законовата рамка получава широк кредит на доверие. Тъй като законодателството в сферата 

на ИУЕЕО е в самото начало на своето прилагане, трудно може да се прецени дали одобрението е базирано на 
вече получени реални измерения в практиката или на факта, че законовата рамка е транспонирана от общо-
европейската. Това по презумпция се приема като нещо добро, но в случая е и повод за негативни изказвания 
срещу нея. Част от интервюираните споделят, че при транспонирането й не са отчетени някои родни специ-
фики.

Другото, което направи впечатление при обработването на събраната информация, бяха големите разлика 
между отделните общини. Такива съществуват не между малките и големи общини, а в нивото на прилагане на 

Брой интервюта
Пълноценно прила-

гане на вменените от 
закона процедури

Частично прилагане 
на законовите про-

цедури 

Документално да, на 
практика - формално

Не се прилагат, може 
би някъде по изклю-

чение

% 100 63.16 10.53 10.53 15.79

Общо 38 24 4 4 6

Големи общини (над 10 
хиляди жители) 8 5 1 2

Малки общини (до 10 
хиляди жители) 6 2 1 2 1

Компетентни държавни 
органи 6 4 2

Вносители и търговци 
на ЕЕО 6 5 1

Организация по оползо-
творяване на излязло от 
употреба електрическо и 
електронно оборудване

6 6

Краен потребител на 
електрическо и  
електронно оборудване

6 2 4
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„Поставя началото на реда, урежда начина за управление на електронните отпадъци и батерии“.
„Мисля, че е добра, защото е уеднаквена с европейските изисквания“.
„Добра е, защото обхваща всички сфери, които са възможни“.

Едно към едно
„Законовата уредба като цяло е добра, но е в тежест на общината“.

„Някои текстове са транспонирани буквално, механично, без да се вземат предвид националните осо-
бености“.

„Законовата уредба е добра, но би могло да се направят промени, за да се подобри положението с ор-
ганизациите по оползотворяване, т.е. те да се учредяват от лицата, които пускат на пазара електри-
ческо и електронно оборудване, а не от лицата, извършващи събиране, предварително третиране и ре-
циклиране на отпадъци“

„Не е добра заради липсващите регистри – места, където могат да се направят справки за количества, 
производител, преработващи предприятия - това трябва да е по-развито. Трябват публични регистри, 
които да се правят от ИАОС. От друга страна отчитането на фирмите, които извършват третиране, 
е доста усложнено поради наличието на много различни форми на отчетност, доста подробни справки. 
Смятам, че това може да се случва с по-малко писане“.

„Поставени са малко завишени цели. Нямаме равен старт със западните икономики. Пример: в Герма-
ния работят от 20 години в тази насока и едва сега отчитат добри практики“.

„Трансграничният превоз на отпадъци се регулира от Регламент на ЕС 1013/2006 за превоз на отпадъ-
ци, който директно се прилага в България, а не е транспониран както други наредби“.

„Би трябвало да има по-строги изисквания за съхраняването на тези отпадъци. Също така да има по-
строги изисквания към фирмите, които разкомплектоват съответните е-отпадъци. Не може на една 
открита площадка без съответното оборудване да се разкомплектоват тези уреди. Всъщност в това 
е проблемът, че се разрешава на такива фирми без необходими технически възможности да извършват  
подобни дейности“.

„Не е регламентирано как се осъществява контролът на фирмата, която получи разрешение за раз-
комплектоване. Тя казва, че е сключила договор с лицензирана фирма за отпадъците за размяна. Но дали 
е така, никой не знае”

„Няма практическа възможност да се осъществява контрол. Контролират се организациите по опол-
зотворяване на отпадъците (ООО), но не и търговците и производителите. Например за събирането на 
луминисцентните лампи търговците не предоставят кошове на местата, където те се продават.

мерките за управление на ИУЕЕО на територията им. Тези различия съществуват в широк спектър - от общини, 
в които още не са предприети стъпки за обявяване на конкурс за избор на предприятия по оползотворяване 
на ИУЕЕО до общини, на които вече им предстои да направят първа ревизия* на изпълнението на сключените 
договори с такива предприятия.

* Ревизията се прави на определени етапи от изпълнението на договорите между общините и предприя-
тията за оползотворяване на ИУЕЕО и дава възможност за коригиране на отделни клаузи от договора с цел 
постигане на по-добри резултати.
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 ?Въпрос 3 - Как се прилагат на практика законовите изисквания  
за управление на електронните отпадъци?

Въведение:
Успешното прилагане на система за управлението на електронни отпадъци в Българи зависи както от ка-

чеството на разписаната законова рамка, така и от нейното практическо приложение. Този въпрос трябва да 
хвърли повече светлина върху прилагането на закона.

Интерпретация: 
За 39,47% от интервюираните вменените от нормативните актове изисквания се спазват и прилагат. В тази 

група попадат представителите на компетентните държавни органи, големите общини и организации по опол-
зотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Представителите на малките общини - дистрибутори и търговци (общо 39,47%), гледат скептично на прак-
тиката да се спазват вменените от закона разпоредби. За 18,42% от тези анкетирани процедурите се прилагат 
частично. Това мнение най-широко се споделя от вносители и търговци на ЕЕО. Според 10,53% от тях всичко се 
прави само документално, но не и на практика. Законът се прилага само някъде по изключение според 10,53% 
от запитаните. Такова е мнението на представителите предимно на малките общини. Не могат да отговорят 
на въпроса малко над 20% от анкетираните. От тях 7,89% декларират, че имат само теоретични познания, без 

Брой интер-
вюта

Пълноценно 
прилагане на 
вменените от 
закона проце-

дури

Частично 
прилагане на 
законовите 
процедури 

Документално 
да, на практи-
ка - формално

Не се при-
лагат, може 

би някъде по 
изключение

Информацията 
ми е само на 

теория

Няма мнение/
не може да 
отговори

% 100 39.47 18.42 10.53 10.53 7.89 13.16

Общо 38 15 7 4 4 4 3

Големи общини (над 10 
хиляди жители) 8 6 1 1

Малки общини (до 10 
хиляди жители) 6 1 1 3 1

Компетентни държавни 
органи 6 4 1 1

Вносители и търговци 
на ЕЕО 6 4 1 1

Организация по оползо-
творяване на излязло от 
употреба електрическо и 
електронно оборудване

6 3 1 1 1

Краен потребител на 
електрическо и  
електронно оборудване

6 1 1 4
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Едно към едно
„В България се транспонираха директивите на ЕС за ЕЕО и батерии в ЗУО, Наредбата за изискванията 

за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване, третиране и транспортиране на отпа-
дъци от ЕЕО и Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори, за третиране 
и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори. Съгласно тях МОСВ издаде лицензи на орга-
низации за оползотворяване – виж Приложение 1 и 2. Те са задължени да организират системи за събиране 
на тези потоци отпадъци и да ги предават за оползотворяване, както и да провеждат информационно-
разяснителни кампании за обществеността“.

„Схемата е следната: регламент - оператори - контрол. Регламентът се определя от законодателя. 
Оператори са всички фирми, опериращи в сектора с разрешително по ЗУО. Контролът се осъществява 
от МОСВ и РИОСВ. Отчетите се дават на всеки три месеца и на година. Ежедневно операторите отра-
зяват чрез съответни кодове движението на отпадъците в отчетни книги, подлежащи на постоянен 
контрол. . Отразява се видът, количеството, транспортът, всеки код и производителите му. Тримесеч-
ните отчети са обобщени по месеци, а годишният синтезира цялата информация“.

„Мисля, че изкупуването на електронни отпадъци е „вмъкнато“ хитро в прогресивния бизнес модел, 
осигуряващ растящи продажби за всеки следващ период. Изкупуването се афишира основно за да се „при-
мами“ клиентът да закупи нова подобна стока, като самото изкупуване и рециклиране не се приема се-
риозно – поради факта, че не се изисква предварително разпакетиране/селектиране. Пример – афишира 
се връщане на стар касетофон или телевизор с цел да се подтикне клиентът да закупи нови такива с 
отстъпка дори, но в сянка остава истината, че 80% от обема на тези стари уреди са петролни дерива-
ти,  формиращи корпуси (пластмаси, бои, каучуци и т.н.). В този смисъл ниският икономически статус на 
някои хора в настоящата ситуация има повече смисъл, защото те реално осъществяват някакво „раз-
пакетиране“/селектиране с цел  събиране на повече по-ценни обеми и в последствие получаване на някак-
ви финансови средства в пунктовете за изкупуване“.

„Прилага се формално. Елементарен пример за това е масовото изгарянето на проводниковата изола-
ция, което по един и същ начин се прави и от роми, и от пунктове за изкупуване“.

„Има проблем с отчитането на пуснатото ЕЕО на пазара по категории, когато се заплаща такса на 
ПУДООС, тъй като при плащането й документът  не съдържа информация за вида на уреда. В последно 
време все по-малко фирми плащат на ПУДООС. Повечето от тях членуват в организация за оползотворя-
ване на отпадъци. Тъй като те от своя страна станаха много, се появява вероятността да се дублират 
количества. Но за сега не са засечени много такива нарушения.” 

да имат практически наблюдения. Други 13,16% споделят, че нямат мнение. Тази отговор е най-характерен за 
интервюираните от групата на крайните потребители и се допълва от представители от групите на търговците 
и малките общини.

Обобщение:
От отговорите на интервюирани е видно, че съществува прилагане на законовите изисквания в практиката. 

Оценките за качеството на приложението са противоречиви. Налага се мнението, че настоящата практика об-
хваща частично основните действащи лица в системата. Разликата в даваните оценки между интервюираните 
от големите и малките общини от своя страна чертае географията на прилагането на законовите разпоредби 
към момента. Попадането на малките общини и крайните потребители в групата на нямащи мнение по въпро-
са разкрива тенденция на слабости, свързани с информационните потоци в действащата система, които ще 
получат допълнителни доказателства в следващите въпроси.
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 ?Въпрос 4 - Кои процеси от цикъла на оползотворяване  
са обхванати в познатата Ви практика?

Брой  
интервюта

Разделно 
събиране

Транспор-
тиране

Временно 
съхранение/
складиране

Разком-
плектоване, 
сепариране

Рециклиране

Предоставяне на 
разрешителни/

Контрол/събиране 
на информация

Никой/не ми 
е познато

Общо 38 27 15 8 11 5 6 5

Големи общини (над 10 
хиляди жители) 8 7 2 2 2 2 1

Малки общини (до 10 
хиляди жители) 6 5 5 1

Компетентни държавни 
органи 6 3 2 1 1 2 6

Вносители и търговци 
на ЕЕО 6 4 2 1 1

Организация по оползо-
творяване на излязло от 
употреба електрическо и 
електронно оборудване

6 5 6 4 5 1

Краен потребител на 
електрическо и  
електронно оборудване

6 3 2 1 1 2

Въведение:
Процесът по оползотворяване на ИУЕЕО или обезвреждане, както един от интервюираните подчерта, че е 

правилно да се нарича, включва: 1. Събиране; 2. Транспортиране; 3. Временно съхраняване; 4. Предварително 
третиране; 5. Оползотворяване; 6. Обезвреждане; 7. Мониторинг и контрол. Длъжни сме да обърнем внимание 
и да обясним по-подробно разликата между оползотворяване и обезвреждане. Обезвреждане има, когато ма-
териалът (компонентът) няма свойствата на ресурс и практически не може да се осъществи неговата повторна 
употреба. Обезвреждането става най-често в инсинератори. В страната няма в момента изграден център за 
обезвреждане на опасни отпадъци, затова в масовия случай те се транспортират в чужбина. Тъй като отго-
ворите, свързани с транспортирането на ИУЕЕО в чужбина, са незначително малко, при интерпретацията на 
данните те се третират заедно с отговорите за транспортирането на ИУЕЕО в България.

Интерпретация на получените данни: 
Тъй като процесът допуска участието на един  интервюиран в повече от един етап от процеса по обезвреж-

дане, то общият брой отговори не е кратен на общия брой интервюирани, поради което данните ще бъдат 
представени в абсолютни стойности, а не в проценти.

От общо 38 интервюирани 27 твърдят, че тяхната практика обхваща процеса по разделното събиране на 
ИУЕЕО. Други 15 твърдят, че това е транспортирането, за 8 това е временното складиране, за 11 това е разком-
плектоване и сепариране, за 5 това е оползотворяване (рециклиране).

От 6 интервюирани представители на компетентни държавни органи логично всички отбелязват, че се за-
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нимават с предоставяне на разрешителни, контрол и събиране на информация. Някои от тях обаче посочват, 
че се занимават и с разделно събиране – 3; транспортиране – 2; временно съхранение/складиране – 1; ре-
циклиране – 2. Причината за подобен тип отговори вероятно се крие в това, че освен обобщаващия отговор 
интервюираните са посочили и за кои етапи от обезвреждането на ИУЕЕО имат по–конкретни познания.

За петима от интервюираните целият процес по обезвреждане е непознат.

Обобщение:
В голямата си част отговорите съвпадат с основното занимание на интервюирания. За крайните потребите-

ли, търговците и общините е логично да познават системата на събиране и предаване на отпадъци за рецикли-
ране. От своя страни всяко едно от останалите звена в системата логично отбелязва дейностите, които са му 
професионално вменени.
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 ?Въпрос 5 - Разкажете кои са основните играчи  
в дейностите по оползотворяване?

Брой  
интервюта

Произво-
дителите

Търговски-
те вериги

Потреби-
телите

Общи-
ните

Предприяти-
ята за опол-
зотворяване 

на ЕЕО

Предприятията 
за преработка на 

ИУЕЕО

МОСВ/
РИОСВ

Не мога да от-
говоря / Няма 
информация

Общо 38 5 10 9 11 22 3 7 6

Големи общини (над 10 
хиляди жители) 8 2 3 3 3 6 1 1 1

Малки общини (до 10 
хиляди жители) 6 2 2 1 1

Компетентни държавни 
органи 6 2 2 3 6 3

Вносители и търговци 
на ЕЕО 6 1 1 1 1

Организация по оползо-
творяване на излязло от 
употреба електрическо и 
електронно оборудване

6 2 1 2 1 4 1 1

Краен потребител на 
електрическо и  
електронно оборудване

6 1 1 1 2 1 3

Въведение:
Законовата рамка ясно дефинира правните субекти и техните задължения в процесите по управлението на 

електронните и електрическите отпадъци. Това са: държавни органи ; общински органи - общини; лица, които 
пускат на пазара ЕЕО; дистрибутори на ЕЕО; лица които извършват продажба на ЕЕО на крайни потребители; 
лица, извършващи дейности по третиране и транспортиране; потребители и притежатели. Всяка една от тези 
подгрупи допълнително съдържа в себе си по няколко подгрупи. 

Интерпретация на получените данни: 
Като основен играч на първо място с 22 гласа интервюираните определят предприятията за оползотво-

ряване на ЕЕО. След тях се нареждат общините, събрали 11 гласа. Веднага след тях се нареждат търговските 
вериги, посочени в 10 интервюта. Следват държавните органи в лицето на МОСВ и РИОСВ (7 гласа) и произво-
дителите (с 5 гласа). Шестима от интервюираните не могат да отговорят на въпроса поради липса на информа-
ция. При анализа на данните прави впечатление, че крайните звена във веригата - тези на производителите и 
преработващите предприятия, са извън полезрението на групите на малките общини, компетентните органи, 
търговците и вносителите на ЕЕО.
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Обобщение:
В полезрението на интервиюраните попадат всички законодателно обусловени групи правни субекти. По 

логиката това, което е най-често пред очите на хората, е и в ума им. Предприятията за оползотворяване на 
ЕЕО са най–разпознаваемите правни субекти и като такива получават приза за основен играч. Същата логика 
класира веднага на второ и трето място по значимост общините и търговските вериги. Логично структурите, 
заели първите три места, пряко въздействат върху всички останали групи. Те държат бюджетите, определят 
графиците, освобождават крайните потребители от събраните ИУЕЕО и се грижат за информационното обез-
печаване на системата.

Като четвърти по значимост интервюираните поставят държавните органи. Макар и с невисока подкрепа 
като брой, всеки, определил ги като значими, добавя солидна аргументация в тезата си. Същото се отнася и за 
субектите, които третират и рециклират ИУЕЕО.

Едно към едно
„Пазарът на цените за вторични суровини определя в кое предприятие и в коя държава/континент ще 

се рециклират суровините. Има случаи на превоз на отпадъци, подлежащи на рециклиране, от Източ-
на Европа в Китай, където изкупната цена, въпреки разходите по транспорта, е била по-изгодна. След 
като Китай затвори врати по време на Олимпийските игри през 2008г. и спря изкупуването на вторични 
суровини, цените паднаха в цяла Европа и пазарът се срина. Това доведе до фалит на много фирми, зани-
маващи се със събиране, транспортиране и преработване на вторични суровини, тъй като събраните 
материали се складираха,а не се продаваха. Много площадки и пунктове бяха заринати с отпадъци. За-
дълженията между фирмите нарастваха главоломно, някои от които се разплащат и досега“.

„От Европа се изнася ИУЕЕО предимно за преработване в Югоизточна Азия“.
„МОСВ е основен играч, предоставяйки лицензи на организации по оползотворяване, неговата роля е 

да контролира изпълнението на задълженията, които те имат. Организациите също са основен играч, 
който трябва да събира старата електроника и батерии от населението, да ги третира и да информи-
ра обществеността“.

„Според мен основни играчи в управлението на електронните отпадъци са на първо място производи-
телите, след тях - доставчици или дистрибутори, следват купувачите, които могат да бъдат частни 
лица, обществени организации, каквато е общината, и юридически лица. На следващо място в управлени-
ето на електронните отпадъци са фирмите, които са записали в своя предмет на дейност оползотво-
ряване на електронни отпадъци. Но за мен основният играч остава държавата, която трябва да дърпа 
конците на управлението на електронните отпадъци на територията си“.

„Задълженията на производителите са да маркират продуктите, че подлежат на специален режим 
на изхвърляне. Върху търговците падат основните задължения. Потребителите и промишлените пред-
приятия и те имат задължения. Промишлените предприятия трябва да предложат начин за обезвреж-
дане на създадените от тях отпадъци. Крайният потребител има задължение да не изхвърля нерегла-
ментирано тези отпадъци. Всеки гражданин може да предаде своя ЕЕО освен на организацията, с която 
общината е сключила договора, и на друга лизенцирана организация“.

„В малките общини основните играчи са двама: общинската администрация и предприятия по опол-
зотворяване на ЕЕО“.
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 ?Въпрос 6 - Има ли нерегламентирани практики  
в сферата на електронните отпадъци?

Брой ин-
тервюта

Изхвърляне 
в контей-
нерите за 
смет(на 

сметищата)

Клошари, ко-
ито ги чупят 
на улицата, 
за да вземат 
ценните еле-

менти

Изхвърлят 
ги на не-
регламен-

тирани 
сметища

Неправилно раз-
комплектоване от 
нелегални цехове 
за извличане на 
цветни метали

Дублирането на 
количества при 
докладването 
преди всичко 
на събираните 

отпадъци

Няма информация, 
не знае, не е виж-
дал и не е чувал

Нямат 
негативни 
практики

Общо 38 13 11 1 7 1 6 4

Големи общини (над 10 
хиляди жители) 8 4 3 1 3 1

Малки общини (до 10 
хиляди жители) 6 2 1 3

Компетентни държавни 
органи 6 2 2 1 1 1

Вносители и търговци 
на ЕЕО 6 3 1 1 1

Организация по оползо-
творяване на излязло от 
употреба електрическо и 
електронно оборудване

6 2 2 1 1

Краен потребител на 
електрическо и елек-
тронно оборудване

6 2 3 1

Въведение:
Чрез този въпрос се опитваме да разберем за съществуващите нерегламентирани практики при третиране-

то на ИУЕЕО, причините, които ги пораждат и до каква степен те представляват значим проблем.

Интерпретация на получените данни: 
Нерегламентираната практика, която е посочвана най-често от респондентите (13 гласа), е свързана с из-

хвърлянето на ИУЕЕО в контейнерите за битова смет. По-малките общини добавят още един глас в тази посока, 
като споделят, че ИУЕЕО се изхвърля на нерегламентираните сметища, които са типични за селата. На второ 
място с 11 гласа се нарежда практиката на клошарите, които се възползват от изхвърляните ИУЕЕО в контей-
нерите за битова смет, като извличат ценните им компоненти, чупейки ги на улицата и оставайки след себе си 
разпилени ненужните компоненти.

Освен на битово ниво интервюираните споделят и за нерегламентирани практики сред операторите на 
оползотворяване на ИУЕЕО. Седем от тях говорят за съществуващи такива при разкомплектоване на ИУЕЕО в 
самите цехове. Представител на контролните органи споделя, че се наблюдават и порочни практики при оф-
ормянето на статистическите документи на някои от фирмите в бранша.

Шестима от респондентитезаявяват, че не са били свидетели на негативни практики. Други четирима кате-
горично отричат съществуването им.
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Обобщение:
Нерегламентираните практики съществуват. Колкото населеното място е по-голямо, толкова възможността 

да се натъкнеш на тях е по-висока. Причините могат да бъдат от различно естество. Тяхното решаване е изцяло 
в прерогативите на общините. Решението обаче не се крие само в засилването на контрола или провежда-
нето на повече образователни кампании. Както става ясно от информацията, споделена в отговор на други-
те въпроси, повечето общини изпитват трудности при определянето (намирането) на площадки за временно 
складиране на ИУЕЕО. Разчита се основно на методите за събиране „От врата до врата“ и „Извозване на старата 
техника срещу закупуване на нова“. Колкото и да са добре приемани двата метода, те технически не могат да 
обхванат всички групи желаещи да се освободят от бракуваното си ЕЕО, а това вече е предпоставка за наличи-
ето на описаните нерегламентирани практики.

Нерегламентираните практики не са само битово явление, те могат да бъдат наблюдавани и сред фирми-
те, които се занимават с този бизнес. Тук причината най-вероятно е в получаването на лиценз без за това да 
са представени необходимите доказателства за наличие на специализирана апаратура за третиране и обез-
вреждане. Що се отнася до дублирането на данни, това е документна измама, която се наказва от българското 
законодателство.

За разлика от електронните отпадъци при батериите проблемът с изхвърлянето им заедно с останалия би-
тов отпадък не предизвиква мнението на респондентите. Някои от тях смятат, че тук системата с поставянето 
на специализирани контейнери в търговски вериги е сработила в значителна степен. Отбелязаните проблеми 
при батериите са свързани предимно с тяхното неправилно третиране от фирмите за оползотворяване на 
ИУЕЕО.

Едно към едно
„Не са изпълнени задълженията по чл. 16, ал. 3, т. 6 от ЗУО на общинските кметове за определяне на 

места за поставяне на съдове, места за разделно събиране и площадки за временно съхранение на излязло 
от употреба ЕЕО“.

„Много фирми, които не притежават необходимия лиценз, за да могат да реализират някаква печал-
ба, изкупуват стара техника, , подбират това, което има някаква стойност от нея и останалото го из-
хвърлят. Вредите от тази практика са ясни, няма никакво значение дали собственикът на тази техника 
или една такава фирма ще я изхвърли - количеството боклук, което ще отиде на депото, е същото“.

„Конкретен пример - къде са солните и киселинни състави от изкупените оловни акумулатори в един 
пункт? Най-често някъде са излети, ако са били течни. Ако са изсъхнали – питайте пунктовете, които ги 
претопяват, за да извлекат оловото. Между другото тенденцията е акумулаторните батерии да са не-
обслужваеми, т.е. дори да ги предадете, не се допуска, че ще ги „изливате“ предварително. Аз лично нямам 
информация какво става с киселинните състави в пунктовете след самото изкупуване“.

„Хора от малцинствата тръгват по селата и събират хладилници и акумулатори. След което труд-
но може да се проследи пътят им. В повечето случаи вземат материалите, които могат да се предадат, 
а другото изхвърлят“.
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 ?Въпрос 7 - Кои са пунктовете за събиране  
на електронни отпадъци във Вашето населено място?

За електрическото и електронното оборудване За батерии

Брой ин-
тервюта

Големите 
търговски 

вериги

Мобилен 
център 

„От врата 
на врата“

Изкупвател-
ни пунктове 
на регионал-

ни фирми

Собствен 
общински склад 

(площадка за 
временно скла-
диране на опас-

ни отпадъци)

Нямат 
пунктове/

практика за 
събиране

Контейнери на 
територията 

на общински-
те сгради *

Частни 
тър-

говски 
обекти

Не знам

Общо 38 5 7 10 6 8 6 9 8

Големи общини (над 10 
хиляди жители) 8 1 3 3 1 4 3 2

Малки общини (до 10 
хиляди жители) 6 1 2 4 2 1

Компетентни държавни 
органи 6 3 3 1 1 2 1

Вносители и търговци 
на ЕЕО 6 3 1 1 1

Организация по оползо-
творяване на излязло от 
употреба електрическо и 
електронно оборудване

6 2 3 1 1

Краен потребител на 
електрическо и елек-
тронно оборудване

6 1 1 1 1 1 3

* Административни сгради, училища, детски гради, болници и др.   

Въведение:
Според чл. 16, ал. 3, т. 6 от ЗУО общините трябва да определят места за поставяне на съдове, места за раздел-

но събиране и площадки за временно съхранение на излязло от употреба ЕЕО. Поради спецификата на двата 
отпадъка в този въпрос батериите ще бъда разглеждани като самостоятелен отпадъчен продукт от останалите 
електронни и електрически продукти.

Интерпретация на получените данни: 
Десет от всички запитани разпознават съществуващите пунктове, експлоатирани от регионални фирми за 

изкупуване на ИУЕЕО. Други осем споделят, че познават практиката „От врата до врата“, която се състои в това, 
че предприятията за третиране на ИУЕЕО разполагат с мобилни центрове и по зададен график посещават до-
макинствата, които за заявили нужда да се освободят от старата си техника. Това е метод, при който собстве-
никът на ИУЕЕО почти пасивно се избавя от него. Друга споделена практика (5 гласа) е организирането от голе-
мите търговски фирми на кампании за извозване на старото, излязло от употреба, оборудване при закупуване 
на ново от същия вид. Осем процента от респондентите споделят, че не са виждали пунктове за събиране на 
ИУЕЕО и не познават подобна практика.
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При батериите ситуацията е следната: девет от всички запитани казват, че им е позната практиката в търгов-
ските веригидаима специални контейнери за събиране на батерии. Други осем знаят за подобна практика с 
разположени контейнери в административните сгради. Осем от интервюираните отговарят, че не им е позната 
практика за събирането на батерии.

Обобщение:
Повечето от интервюираните са се сблъскали с поне една практика за събиране на ИУЕЕО. От проучената 

информация става видно, че няма фаворизиране на една практика (един тип пункт за събиране на ИУЕЕО) за 
сметка на друг. Всички са почти по равно познати.

Според МОСВ големите магазини, в които се продава ЕЕО, трябва да приемат ИУЕЕО. Но според мнения на 
някои от интервюираните това се прави само при промоции на ново за старо. Нарича се практиката на „еко-
оферти”.
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 ?Въпрос 8 - Какво се случва със  
събраните електронни отпадъци?

Брой ин-
тервюта

Рецикли-
рат ги *

Откарват ги в 
пунктовете за 
разкомплекто-

ване

Предоставят ги 
като дарения на 

училища

Извличат ценните 
компоненти за упо-
треба, останалото 

се изхвърля

Не знае/няма 
информация %

Общо 38 10 11 1 9 13

100

Големи общини (над 10 
хиляди жители) 8 4 2 1 2

Малки общини (до 10 
хиляди жители) 6 1 5

Компетентни държавни 
органи 6 2 3 1 1

Вносители и търговци 
на ЕЕО 6 1 2 3 1

Организация по оползо-
творяване на излязло от 
употреба електрическо и 
електронно оборудване

6 3 2 2 2

Краен потребител на 
електрическо и елек-
тронно оборудване

6 2 1 1 2

*  Надделяващото мнение е, че истинското рециклиране се извършва в заводи извън България

Въведение:
Съдбата на предадените за рециклиране отпадъци винаги е интересувала хората. Тя е най-мощното 

средство, което може да мотивира или демотивира хората.
Когато те се приемат на площадката на оператора, следва разкомплектоване и отделяне по компоненти, 

подлежащи или неподлежащи на повторна употреба. Подлежащите се реализират, а неподлежащите се екс-
портират за обезвреждане.

Интерпретация на получените данни: 
Единадесет от респондентите споделят мнението, че събраното ИУЕЕО се откарва в центровете за раз-

комплектоване. Повечето от отговорилите определят като следваща стъпка изпращането му в заводите за 
рециклиране (10 отговорили). Надделява мнението, че истинското рециклиране се извършва в заводи извън 
България. Друг нюанс за това какво се случва с ИУЕЕО след като попадне в предприятията за разкомплектова-
не добавят девет от отговорите, според които там се извличат ценните компоненти за употреба, а останалото 
се изхвърля на сметището. Тринадесет от анкетираните споделят, че не зная какво се случва с електронните 
отпадъци. Най-голям процент този отговор събира сред представителите на малките общини.

Обобщение:
Събраното ИУЕЕО се откарва в центровете за разкомплектоване. Там отделните елементи се сортират. Цен-

ните материали се изпращат за рециклиране в повечето от случаите в чужбина. Неценните части - предимно 
корпусни пластмаси, които не подлежат на рециклиране, се депонират в сметищата. Съществуват и някои еди-
нични практики, при които фирмите дистрибутори, поддържащи и сервиз за частично разкомплектоване на 
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определено електронно оборудване, взимат здравите компоненти, които впоследствие използват за резерв-
ни части.

При батериите нещата стоят по същия начин. След събирането им оловно-акумулаторните батерии се из-
пращат в няколкото действащи завода в България, където се рециклират. Останалите, негодни за употреба 
портативни батерии и акумулатори, се изпращат за рециклиране в чужбина.

Едно към едно
„Не са изпълнени задълженията по чл. 16, ал. 3, т. 6 от ЗУО на общинските кметове за определяне на 

места за поставяне на съдове, места за разделно събиране и площадки за временно съхранение на излязло 
от употреба ЕЕО“.

„Много фирми, които не притежават необходимия лиценз, за да могат да реализират някаква печал-
ба, изкупуват стара техника, , подбират това, което има някаква стойност от нея и останалото го из-
хвърлят. Вредите от тази практика са ясни, няма никакво значение дали собственикът на тази техника 
или една такава фирма ще я изхвърли - количеството боклук, което ще отиде на депото, е същото“.

„Конкретен пример - къде са солните и киселинни състави от изкупените оловни акумулатори в един 
пункт? Най-често някъде са излети, ако са били течни. Ако са изсъхнали – питайте пунктовете, които ги 
претопяват, за да извлекат оловото. Между другото тенденцията е акумулаторните батерии да са не-
обслужваеми, т.е. дори да ги предадете, не се допуска, че ще ги „изливате“ предварително. Аз лично нямам 
информация какво става с киселинните състави в пунктовете след самото изкупуване“.

„Хора от малцинствата тръгват по селата и събират хладилници и акумулатори. След което труд-
но може да се проследи пътят им. В повечето случаи вземат материалите, които могат да се предадат, 
а другото изхвърлят“.
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 ?Въпрос 9 - Кои звена във веригата  
по събиране не сработват? Защо?

Брой ин-
тервюта

Веригата 
работи

Веригата 
е тествана 
частично

Граждани 
(тяхното 

отношение)
Общини Фирми про-

изводители

Звената, 
отговарящи за 

контрол *

Информира-
нето Не знае

% 100.00 2.63 7.89 13.16 13.16 7.89 15.79 13.16 31.58

Общо 38 1 3 5 5 3 6 5 12

Големи общини (над 10 
хиляди жители) 8 2 1 2 1 2

Малки общини (до 10 
хиляди жители) 6 1 1 1 3

Компетентни държавни 
органи 6 1 2 3 1 1

Вносители и търговци 
на ЕЕО 6 1 4

Организация по оползо-
творяване на излязло от 
употреба електрическо и 
електронно оборудване

6 1 1 1 2 1

Краен потребител на 
електрическо и елек-
тронно оборудване

6 1 3 2

*  Надделяващото мнение е, че истинското рециклиране се извършва в заводи извън България

Въведение:
Третирането на ИУЕЕО е многокомпонентна, саморегулираща се система. Доброто й функциониране изцяло 

зависи от пълното сработване на всички звена. Не трябва да се чака, докато някое звено прекрати дейността 
си, системата трябва да се наблюдава и изучава перманентно. Това ще позволи взимането на правилни реше-
ния, водещи до стабилност в работата й.

Интерпретация на получените данни:
Близо 1/3 от анкетираните отговарят, че не знаят за проблеми в системата. Но мненията на познаващите я 

са двупосочни. По-голямата част от тях назовават конкретна институция, която смятат за слабо звено. Други 
се насочват към оценка на конкретни действия. Така двете дейности, които получават неодобрение, са прила-
ганите методи за контрол и дейностите по информиране на заинтересованите страни. Тези доводи обясняват 
логично защо службите за контрол, както и отговарящите за популяризиране на системата (общини и ООО), 
събират най-голям процент от мненията по този въпрос.
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Обобщение:
Важно е да отбележим, че от отговорите на този въпрос става ясно и голямото различие между общините. 

При тези от тях, които са стартирали процеса, провели са търгове и са избрали предприятията по оползотво-
ряване на ЕЕО, са сключени договори и сега се тества системата, в някои от тях дори има вече и регистрирани 
официално дейности по събиране от предприятията. Втора група общини са тези, които в момента се подгот-
вят за изборните процедури на предприятията по оползотворяване на ЕЕО. Третата група общини са тези, в 
които още нищо не знаят за системата.

Едно към едно
„Много са ниски продуктовите такси, които събират организациите по оползотворяване и парите 

им стигат само за покриване на офис разходи, коли и заплати. Много е ниска бариерата за издаване на ли-
цензи от МОСВ, много организации се появиха на пазара и той се срина. Със събраните продуктови такси 
организациите не могат да покрият инвестициите, необходими за изграждане на съоръжения.

„ООО нямат интерес да сключват договори с малките общини и това е проблем, особено с тези об-
щини, до които се достига трудно и са отдалечени. ООО си запълват процентите от големите общини. 
Това може да се реши с предварително разгласяване на един ден в месеца или годината, когато всеки от 
това населено място ще може да си изхвърли отпадъка“.

„Смятам, че няма проблем, тъй като няма интерес нито от местната общност, нито от големите 
фирми, които пък нямат интерес към общината поради факта, че е малка“.

„Проблемът е, че нашите населени места са малки. При положение, че започнем да събираме от до-
година такива отпадъци, събраното количество ще бъде съвсем малко. И тази фирма, която ще бъде 
оторизирана за изземването им едва ли ще се съгласи да се ангажира за такива малки количества. Това 
ще бъде според мене проблем“.
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 ?Въпрос 10 - Как се разходват продуктовите такси  
за електронно и електрическо оборудване?

Брой  
интервюта

Веригата 
работи

Веригата е  
тествана  
частично

Граждани 
(тяхното 

отношение)

% 100.00 2.63 7.89 13.16

Общо 38 1 3 5

Големи общини (над 10 
хиляди жители) 8 2 1

Малки общини (до 10 
хиляди жители) 6 1

Компетентни държавни 
органи 6 1 2

Вносители и търговци 
на ЕЕО 6

Организация по оползо-
творяване на излязло от 
употреба електрическо и 
електронно оборудване

6 1 1

Краен потребител на 
електрическо и елек-
тронно оборудване

6

* Целево за събиране, транспортиране, обезвреждане, информационни кампании.

Въведение:
Продуктовите такси са определени от законовите разпоредби. Те са задължителни за всеки производител 

или вносител на дадена стока. Системата допуска свобода при избора на получател на таксата. Производи-
телите и вносителите могат да избират между частните организации за оползотворяване на ИУЕЕО или дър-
жавните ПУДООС. Таксите за опаковки по идея трябва да се разходват целево за събиране, транспортиране, 
обезвреждане на отпадъците и цялостно информационно обезпечаване на системата.

Интерпретация на получените данни:
Близо 2/3 (68,42%) от интервюираните споделят, че не могат да отговорят, защото не знаят. По групи този 

отговор се споделя 100 % от представителите на малките общини,  вносителите и търговците. С малки изклю-
чения към тях се присъединяват и от групата на крайните потребители и големите общини.

На обратния полюс 31,58% са представителите на компетентните държавни органи и организациите за 
оползотворяване на ИУЕЕО, които демонстрират знание. Мнението, че таксите се определят, събират и раз-
ходват от държавата се споделя от 5,26% от общия брой запитани. Мнението, че таксите се разходват целево 
за събиране, транспортиране, обезвреждане, информационни кампании от организации по оползотворяване 
ЕЕО е изразено от 26,32% от запитаните.

Обобщение:
След като законово е разписана и функционално изпитана системата за събиране и разходване на про-

дуктовите такси,  основно е позната на двете от изследваните групи. Те се явяват и основните ползватели на 
средствата от тези такси.

Прави впечатление, че дори предоставената от организациите по оползотворяване на ЕЕО информация е 
доста уклончива.

При ПУДООС политиката е друга, въпреки че по закон продуктовите таксите, събрани от ЕЕО, трябва да се 
изразходват за третиране на ИУЕЕО, то те се харчат приоритетно, тоест могат да отидат за строеж на пречис-
твателна станция, ако това е наложеният от МОСВ приоритет.

Липсата на информация по този въпрос е толкова голяма, че няколко от интервюираните поставиха под 
съмнение съществуването на самите такси.
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Едно към едно
„Нямам информация“.

„Мисля, че информацията не е публична и прозрачна“.

„Чувала съм за проекти, които отлежават с години в ПУДООС“.

„Нямам никаква представа, там си е държавна политика. Нямам лично наблюдение да са дадени някъде 
пари от ПУДООС за управление на ЕЕО, може би тези пари отиват в системата за контрол“.

„Средствата от продуктовите такси трябва да отиват за ИУЕЕО, но на практика те се разходват по 
приоритетност. Ако приоритет на министерството например са сметищата, средствата от ПУДО-
ОС, независимо откъде са събрани, се изразходват там“.

„Тези такси се изразходват за извършване на дейностите събиране, предварително третиране, тре-
тиране, информационни кампании. В ПУДООС събраните продуктови такси се разходват приоритетно: 
в даден период, ако е приоритетно изграждането на депа или пречиствателни станции, средствата се 
влагат в тази дейнсот, т.е. в ПУДООС събраните такси не се изразходват строго в потока, от който са 
събрани. Повече за ПУДООС може да намерите на сайта на МОСВ: http://www.moew.government.bg/funds/
nat_env_fund.html“.
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 ?Въпрос 11 - Кой е най-големият проблем в системата  
за събиране и оползотворяване на електронните отпадъци?

Брой 
интер-
вюта

Дости-
гане на 
широк 

периме-
тър от 
дома-

кинства

Инфор-
мира-

нето на 
общест-
веност-

та

Мотивира-
не/възпи-
тание на 

поведение 
у потреби-

теля

Липсват 
специ-
ализи-
рани 

фирми

Частичното 
рецикли-
ране само 
на ценните 
компоненти

Опреде-
ляне на 
площад-
ките за 
раздел-
но съби-

ране

Коорди-
нация 
между 
отдел-
ните 

играчи

Нелоялна 
конку-

ренция на 
предпри-
ятия без 
лиценз

Нямам 
отговор, 
защото 
не съм 
запоз-

нат

Няма 
проблем

Общо 38 9 7 7 1 3 3 4 2 11 1

Големи общини (над 10 
хиляди жители) 8 4 1 1 1 3 1

Малки общини (до 10 
хиляди жители) 6 1 4 1

Компетентни държавни 
органи 6 3 1 2 1 1 1

Вносители и търговци 
на ЕЕО 6 1 2 2

Организация по оползо-
творяване на излязло от 
употреба електрическо и 
електронно оборудване

6 1 2 1 1 2 1

Краен потребител на 
електрическо и елек-
тронно оборудване

6 2 3 1 1 2

Въведение:
Разглеждайки комплексно системата за управление на ЕЕО, търсим да открием онези елементи, които въз-

препятстват нейното развитие.

Интерпретация на получените данни:
Една трета от анкетираните, позовавайки се на познания за функционирането на системата споделиха, че не 

могат да посочат нейните недостатъци и проблеми. Другите участници идентифицираха две групи проблеми. 
Първата събира повечето мнения за видими проблеми. Те се отнасят до работата с генераторите на отпадъци. 
Информирането и мотивирането на гражданите да участват в процеса търпи големи критики, което обяснява 
защо много хора посочват като значим проблем „достигането на широк периметър от домакинствата“.

Втората група проблеми са свързани със самата система за събиране, извозване и третиране на ИУЕЕО. 
Най-много гласове събира проблемът със „слабата координация между отделните играчи“. Веднага след него 
се нареждат проблемите с определянето на площадките за разделно събиране и частичното рециклиране не 
само на ценните компоненти.
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Обобщение:
На преден план се откроява големият брой анкетирани, които не познават системата. Това определено е 

значим проблем. За мнозина от тях това е свързано с пряката им работа. Повечето от участниците в изслед-
ването са на позиции, които имат пряко отношение към проблематиката. Важен е и фактът, че като основна 
слабост на системата се очертава нейното информационно обезпечаване при положение, че средства за това 
има. Видно е, че трябва да се потърсят нови подходи, допълващи сега прилаганите.

Едно към едно
За България ще бъде по-лесно, ако има център за обезвреждане на ЕЕО. Това, че то се изнася в чужбина, 

е предпоставка някои организации само да декларират по документи, че го изнасят, а какво се случва в 
действителност, не е ясно“.

 „Някои от дружествата нямат разрешение за експлоатация на необходимите съоръжения за 
предварително третиране на ИУЕЕО или източване на течности (фреони), а извършват такива дей-
ности”. 
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 ?Въпрос 12 - Кои са предимствата на сегашната практика по събиране  
и оползотворяване на електронните отпадъци?

Брой ин-
тервюта

Допри-
нася за 

опазване 
на ОС

Зако-
новата 
рамка

Общината 
не трябва 
да плаща 
за изпъл-
нението й

Желание на 
много фирми 
да придобият 
лиценз и да се 

занимават с 
тази дейност

Методът 
от „От 

врата до 
врата”

Практиката, 
въведена 

от големите 
хипермар-
кети и GSM 
оператори

Стро-
еж на 
заводи

Все пак 
нещо се 
прави

Не може 
да отго-

вори

Общо 38 5 1 3 1 5 6 1 2 15

Големи общини (над 10 
хиляди жители) 8 2 2 3 2

Малки общини (до 10 
хиляди жители) 6 1 1 4

Компетентни държавни 
органи 6 1 1 1 2 1

Вносители и търговци 
на ЕЕО 6 2 1 1 1

Организация по оползо-
творяване на излязло от 
употреба електрическо и 
електронно оборудване

6 2 2 1 2

Краен потребител на 
електрическо и  
електронно оборудване

6 1 5

Въведение:
Разглеждайки комплексно системата за управление на ЕЕО, търсим да открием онези елементи, които по-

магат тя да се развива успешно.

Интерпретация на получените данни:
Когато говори за предимствата на сега действащата система, групата на анкетираните се резделя на две 

почти равни части. Малко по-малко от половината (15 от изследваните) твърдят, че не познават предимствата 
й. Други 23 от изследваните са на обратното мнение и открито говорят за предимствата на сегашната систе-
ма. Шест от тях намират за най-позитивна нейна характеристика утвърдилата се вече практика за наличие на 
контейнери в търговските вериги за събиране на ненужна електроника и мобилни апарати. На второ място с 5 
гласа е другата придобила известност практика за събиране на ИУЕЕО „От врата до врата“. Също толкова гласа 
получава и един по-общ поглед върху действащата система. Той не фаворизира никой от нейните компоненти. 
Според него системата се определя генерално като добра за опозването на околната среда. Към тази група 
можем да отнесем и двата гласа пасивно одобрение: „Важното е, че все нещо се прави“.

В редицата от изтъкнати предимства попадат и някои частни мнения, строго специфични за гупата, от коя-
то идват. Например за представителите на общината предимство е, че не се налага общината да ползва своя 
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бюджет за нейното реализиране. За представителите на държавните институции предимство е приетата зако-
нова рамка. Разбираемо е, че те най-много се нуждаят от това. Един глас има и от бизнеса в полза на строител-
ството на заводи за рециклиране.

Обобщение:
В сега действащата система онези от интервюираните, които я познават, откриват доста положителни неща. 

Събирането на електронните отпадъци „От врата на врата“ и кошовете за батерии, разположени в търговските 
вериги, логично получават най-голяма подкрепа. Те не са толкова изразени предимства, колкото символ на 
промяна, че нещо се случва и то не остава незабелязано. Радостен факт за голям брой интервюирани е опазва-
нето на околната среда. Това е едно осъзнато предимство на системата.

Големият процент непознаващи системата са основно сред крайните потребители и малките общини – това 
е явен сигнал за посоката, в която системата трябва да се развива.
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 ?Въпрос 13 - Какви са практиките за контрол на цикъла на оползотворя-
ване на електронните отпадъци?

Брой интервюта

Общините контро-
лират изпълнени-
ето на договорите 
между тях и фир-
мите за  ИУЕЕО

МОСВ/РИОСВ 
даване/отнема-
не на лицензи. 
Проверка на 

документация

Контролът е 
куцащото звено 

на системата

Не е запознат, но 
изказва предпо-

ложение

Не знае/няма 
какво да се кон-

тролира

100 28.95 34.21 13.16 15.79 15.79

ОБЩО 38 11 13 5 6 6

Големи общини (над 10 
хиляди жители) 8 6 3 1

Малки общини (до 10 
хиляди жители) 6 2 1 3

Компетентни държавни 
органи 6 1 5 1

Вносители и търговци 
на ЕЕО 6 1 5

Организация по оползо-
творяване на излязло от 
употреба електрическо и 
електронно оборудване

6 1 2 2 2

Краен потребител на 
електрическо и  
електронно оборудване

6 1 2 1 1 1

Въведение:
Законът регламентира практиките на контрол както следва: Министерството на околната среда и водите 

контролира изпълнението на националната политика и утвърдените програми от него, както и изпълнението 
им от организациите по оползотворяване на ИУЕЕО. Програмите на лицата, които индивидуално си изпълняват 
задълженията, се контролират от директора на РИОСВ, инспекцията е и отговорна за правилното начисляване 
на продуктова такса и своевременното й заплащане. Представителите на държавната агенция по метрология 
и технически надзор (ДАМТН), както и Комисията за защита на потребителите (КЗП) извършват контрол по 
отношение на пускането на пазара на ЕЕО. Контролът върху дейностите по оползотворяване се извършва от 
РИОСВ, на чиято територия е разположена съответната инсталацията за третиране на ЕЕО.

Интерпретация на получените данни:
Сред разпознаваемите практики за контрол най-голям процет - 34,21% събират тези на МОСВ/РИОСВ (да-

ване/отнемане на лицензи; проверка на документация). Други 28,95% посочват практика на контрол, която 
съществува при общините (контрол върху изпълнението на договорите между тях и фирмите, извършващи 
третиране на ИУЕЕО). Според 13,16% контролът е куцащото звено в системата за третиране на ИУЕЕО. Че не 
познават практиките на контрол признават 31,58% от попитаните, но 15,79% от тях се опитват да разсъждават 
върху въпроса и споделят свои мисли. При този отговор няма очертана голяма диференциация между отдел-
ните групи.
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Обобщение:
Видно е, че в общи линии интервюираните със своите отговори потвърждават съществуващите практики на 

контрол. Веднъж годишно предприятията предоставят одиторски доклади на контролния орган, издал разре-
шение - МОСВ или РИОСВ, а той от своя страна извършва проверка на предприятията на място минимум един 
път в годината.

Доста от интервюираните засягат въпроса за контролните функции на общините, които се ограничават вър-
ху изпълнението на договорите, сключени между тях и предприятията за третиране на ИУЕЕО.

Неодобрението към качеството на системата за контрол произлиза както от пропуски в законовата систе-
ма, така и от пропуски в работата на самите контролни органи. В тази връзка някои от интервюираните правят 
предложения за даване на допълнителни контролни функции на общините. Други пък търсят подобрение на 
системата за контрол чрез активизиране на гражданския контрол.

Едно към едно
Общинските инспектори извършват контрол по отношение на гражданите, а МОСВ - по отношение 

на организациите.

„Има фирми с разрешително за всички дейности с отпадъци и съответно се проверяват условията 
по тези разрешителни. Веднъж в годината сме задължени да ги проверяваме, но имаме прекалено мно-
го разрешителни. Отделно фирмите предават задължително до 31 март следващата година отчет за 
дейността си от предходната година.

Ако се види на място, че гражданинът си изхвърля ЕЕО, може да му се състави акт – от общината и от 
нас (РИОСВ).

„Кметът на общината може да съставя актове по реда на Закона за управление на отпадъци. Ако от 
общината не вземат мерки, може да се състави акт и на тях от РИОСВ“.

Контрол върху разрешителните (2 пъти годишно) се осъществява от РИОСВ. Идеята беше и община-
та да участва в него, макар че по договор с ООО имаме право по всяко време да ги проверяваме. Още не сме 
осъществили отделен, от РИОСВ, контрол.

Самите организации с документите си за лиценз са задължени с указани технически изисквания по от-
ношение на контрола. Основен контролиращ орган е РИОСВ, а в отношението между общините и органи-
зациите по оползотворяването такива са общините.

„Всеки гражданин по реда на Закона за достъп до обществена информация има право да знае какво ще 
се случи с неговия отпадък. Ние информираме гражданите за това, когато получаваме от тях ЕЕО. Опе-
раторът е длъжен да обясни какво се случва с ЕЕО. Освен това гражданите могат да искат служителите, 
които идват да вземат ЕЕО, да се легитимират“.
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 ?Въпрос 14 - Какви са формите за мотивация  по събиране  
на електронни отпадъци?

Брой ин-
тервюта

Отпечат-
ване и 
разда-
ване на 
брошури

Публику-
ване на 
платени 
съоб-

щения в 
медиите

Разяс-
нителни 
кампа-
нии* 

Бонус от 
търгов-
ските 

вериги** 

„Депо-
зитна 

система“ 
***

Изкупу-
ване на 
ИУЕОО

Събиране 
по ме-

тода „От 
врата до 
врата“

Органи-
зиране 

на специ-
ални 

събития 
****

Солени 
глоби Не знае

Не са ва-
жни стиму-
лиращите 
средства, 
важно е 

самосъзна-
нието

ОБЩО 38 5 1 5 12 3 4 2 1 2 7 5

Големи общини (над 10 
хиляди жители) 8 1 1 1 3 1 1 2

Малки общини (до 10 
хиляди жители) 6 1 1 1 3

Компетентни държавни 
органи 6 2 2 2 1 1

Вносители и търговци 
на ЕЕО 6 1 1 2 1 1

Организация по оползо-
творяване на излязло от 
употреба електрическо и 
електронно оборудване

6 1 4 1 1 1

Краен потребител на 
електрическо и елек-
тронно оборудване

6 1 2 2 1

*  Предимно в училища 

** При покупка на нов уред фирмата се ангажира с прибирането на излезлия от употреба

*** Система, при която купувачът на ЕЕО при покупката му заплаща на продавача определена сума, която му се възстановява при връща-
не на ИУЕЕО или при която продавачът прави отстъпка в цената на ЕЕО, в случай че купувачът връща ИУЕЕО от същия вид и изпълняващо 
същите функции.

**** Организиране на хепънинги

Въведение:
Успехът в сработването на системата за управление на отпадъците зависи от активността на всички участници - 

производители, вносители, търговци, потребители, предприятия за оползотворяване на ИУЕЕО, контролни органи и 
др. Мотивацията за всеки от тях е различна: от прагматизма на реализирането на печалба до прагматизма на опазва-
не на околната среда и използването на ценните ресурси. Обработвайки получените данни, решихме да ви ги пред-
ставим като една своеобразна класация на прилаганите методи така, както бяха дефинирани от интервюираните и 
според броя гласове, които е получил всеки един от тях.

Интерпретация на получените данни: 
Общият преглед на получените данни показва, че 68,42% припознават една или друга форма на мотивация. Само 

18,42% от запитаните не са се докосвали директно или индиректно до такава. Важно е да отбележим, че този отговор 
е даван най-често от представителите на малките общини и от крайните потребители на ИУЕЕО. Според други 13,16% 
в този процес „не са важни стимулите, а самосъзнанието“.

По отношение на различните форми на мотивация отговорът на въпроса допускаше повече от една възможност, 
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поради което идентифицираните практики са предоставени като абсолютни стойности, степенувани според броя 
на получените гласове.

Най–позната и широко разпространена практиката (12 гласа) е въведената от търговските вериги система на бо-
нусите. Самата практика е позната в различни форми, но най–общото в нейния случай е приемането и извозването 
на ИУЕЕО при закупуването на ново ЕЕО от същия вид. Изрично трябва да подчертаем, че според интервюираните 
тази практика се наблюдава само при големите търговски вериги. Ще отбележим само като твърдение без да сме 
получили 100% доказателства, че тази практика е по-скоро периодична, отколкото постоянна.

На второ място (11 гласа) са група информационни практики. Въпреки че те не са типични бонус-практики, рав-
номерното им разпределение между всички групи интервюирани показва, че те също се приемат като такива. Ако 
трябва да ги разделим така, както са посочени от респондентите, то разяснителните кампании получават 5 гласа, 
отпечатването на информационни материали - 5 гласа, публикуването на платени съобщения - 1 глас.

На трето място (4 гласа) са добре изпитаните методи на изкупуване на ИУЕЕО от фирмите, които се занимават с 
обезвреждането им.

Четвърто място (3 гласа) е отредено за разработените в практиката „депозитни системи“ (система, при която при 
покупката на ЕЕО се заплаща на продавача определена сума, която се възстановява на купувача при връщане на 
ИУЕЕО или при която продавачът прави отстъпка в цената на ЕЕО в случай, че купувачът връща ИУЕЕО от същия вид 
или изпълняващо същите функции.) От получената информация не става ясно дали тази практика действа в Бълга-
рия или посочилите я споделят като нещо ценно и приложимо в бъдеще.

На пето място (2 гласа) е методът „От врата до врата“, който по своята същност е метод за събиране и извозване на 
ИУЕЕО, но улеснението, че фирмата посещава в удобно време всеки желаещ да рециклира старото си ЕЕО, се приема 
като значим мотивиращ фактор.

На същата позиция с равен брой гласове (2 гласа) са посочени като добро мотивиращо средство „солените глоби“.

Обобщение:
От предоставената информация става ясно, че в България са разпространени почти всички видове познати моти-

вационни практики. Остава неуточнен въпросът дали всички те са намерили реално приложение или някои от тях 
са изказани теоретично въз основа на наблюдаван опит в други страни.

Също така остава открит и въпросът доколко представените практики са перманентно прилагани или са едно-
кратни. Данни за това биха могли да се получат в бъдеще, когато системата за прилагане на мотивационни практики 
натрупа своя история.

Отново сред отговорите по групи се откроява тенденция малките общини и крайните потребители да са най-сла-
бо обхванати в процесите по управление на електронните отпадъци.

Едно към едно
„Съгласно изискванията за град с над 200 000 жители следва да се отдели по 50 стотинки на човек за 

информационни кампании. За град като Бургас сумата е около 150 000 лева годишно, но проблемът тук е, 
че тези средства се изразходват за еднократни кампании, които се възлагат на големи рекламни аген-
ции в столицата. Много по-ефективно би било използването на местния ресурс (НПО) за осъществяване 
на информационни и образователни кампании сред населението и преди всичко сред подрастващите”.

„Дистрибуторите на ЕЕО и лицата, извърщващи продажба на крайните потребители, са длъжни да 
поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за: възможностите 
и начина за обратно приемане в търговския обект на излязло от употреба ЕЕО, образуваното в бита, 
както и за другите налични места за предаване на ЕЕО. Виждала съм такива практики, прилагани от 
търговците”.

„Кметът също има такива задължения, но не съм била свидетел на информиране на гражданите от 
негова страна”.
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 ?Въпрос 15 - Как се информира крайният потребител  
за схемите по събиране?

Брой интервюта
Раздаване на 

информационни 
материали * 

Организиране 
на специални 
събития **

Публикуване на 
платени съобще-

ния в медиите

Самите контей-
нери са реклама

Използваните 
средства са 

недостатъчни
Не знае

Общо 38 13 3 14 4 5 6

Големи общини (над 10 
хиляди жители) 8 5 2

Малки общини (до 10 
хиляди жители) 6 1 2 3

Компетентни държавни 
органи 6 2 1 3 1 1

Вносители и търговци 
на ЕЕО 6 2 2 1 1

Организация по оползо-
творяване на излязло от 
употреба електрическо и 
електронно оборудване

6 5 1 3 1 1

Краен потребител на 
електрическо и елек-
тронно оборудване

6 1 2 2 2

* най – вече чрез училища и детски градини 

**  хепънинги

Въведение:
За успешното функциониране на действащата система за третиране на ИУЕЕО от изключителна важност е пости-

гането на висок процент събираемост. Той от своя страна е в пряка връзка с броя на крайните потребители, обхвана-
ти от системата, който  пък зависи не само от мотивацията на потребителите да участват (използват системата), а и от 
коректното им и навременно информиране за действащите схемите за събиране на ИУЕЕО на територията, където 
биват генерирани. Значението на създаването на добра информационната среда е изтъкнато още в преамбюла на 
Директива 2002/96/ЕО.

Интерпретация на получените данни:
Като отправна точка за интерпретиране на събраните данни ще използваме споделено мнение за съществуваща-

та практика. Според нея начинът на информиране на гражданите за схемите по събиране на ИУЕЕО е ясно указан в 
договорите, които общините и предприятията за оползотворяване подписват. Схемите за информиране на потреби-
телите са част от офертите, с които предприятията кандидатстват пред общините. Изготвянето на информационните 
материали е задължение на самите предприятия.

От събраната информация става ясно, че крайният потребител получава информация за действащата схема за 
събиране на ИУЕЕО най-често чрез платени съобщения в медиите (14 изказани мнения). Общините споделят, че това 
се случва в регионалните медии, организациите по оползотворяване добавят, че използват и националните медии 
за общонационални рекламни кампании. На второ място като разпозната информационна форма (с 13 изказани мне-
ния) е раздаването на информационни материали (листовки, флаери). Това става предимно в училищата. Трима от 
интервюираните посочват организирането на специални събития като позната форма за информиране. Според че-
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тирима от анкетираните разполагането на самите контейнери е средството за информиране. Една група (5 изказани 
мнения) споделя, че прилаганите методи са недостатъчни.

Шест от интервюираните заявяват, че не знаят, тоест нямат информация, за действащи схеми. Това мнение отново 
се формира сред представителите на малките общини и крайните потребители.

Обобщение:
Съгласно съществуващите разпоредби информирането на гражданите е финансово обезпечен процес. Според 

тях например за градове с над 200 000 жители следва да се отделят по 50 стотинки на човек за информационни 
кампании. За град като Бургас сумата ще е около 150 000 лева годишно. Тези суми трябва да бъдат заделяни от пред-
приятията за оползотворяване на ИУЕЕО. Този факт някои общини споделят с облекчение. Предприятията и общи-
ните чрез договаряне определят параметрите и отговорностите по отношение на информирането на гражданите за 
формите и схемите по събиране на ИУЕЕО на територията на общината. От събраната информация става видно, че 
основно се залага на изпитани методи. Изпращане на информационни листовки на семействата чрез раздаването 
им на децата в училище или чрез еднократни кампании, които се възлагат на големи рекламни агенции, базирани в 
София не е удачно. Споделя се информация, че в Гърция подобен тип съобщения се тиражират (излъчват) безплат-
но.

Използването на ограничен набор от методи за информиране логично кара 15% от интервюираните да са на мне-
ние, че това е недостатъчно и се отразява на крайната ефективност на системата. Този факт се подсилва от мнението 
на други 16% от анкетираните, които споделят, че никога не са попадали на подобна информация.

Едно към едно
„Информация за начините на предаване на електронните и електрически отпадъци (ЕЕО) има разпрос-

транена по вестниците и в електронните медии. Ако е на село човек, пак може да се обади, но може да се 
наложи да изчака по-дълго време, докато се съберат и други желаещи от същото населено място“.

„По най-глупавия начин информационните кампании се правят чрез плакати, които се разлепят там, 
където може, в резултат на което се хаби хартия, замърсяват се улиците на София, а ефектът е нулев, 
тъй като на следващия ден плакатите ги няма. Провеждат се наивни и елементарни кампании, освен 
ако не се работи на място с деца по училища, за което аз не съм информиран, но и не съм убеден, че се 
провеждат“.
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 ?Въпрос 16 - Доколко медиите, които познавате, отразяват темата  
за електронните отпадъци?

Брой интервюта При заплащане от-
разяват на 100%

Частично, когато 
има текущи новини, 

което не е доста-
тъчно

Темата се отразява 
основно в специ-

ализирани сайтове

Не знае, не е попа-
дал на информация 

по темата

Медиите не отразя-
ват темата

Общо 38 3 15 5 13 6

Големи общини (над 10 
хиляди жители) 8 1 5 3

Малки общини (до 10 
хиляди жители) 6 4 2

Компетентни държавни 
органи 6 3 2 1 3

Вносители и търговци 
на ЕЕО 6 1 1 2 1

Организация по оползо-
творяване на излязло от 
употреба електрическо и 
електронно оборудване

6 1 3 2 1

Краен потребител на 
електрическо и електронно 
оборудване

6 3 1 2

Въведение:
Информирането по обществено значим проблем може да става по различни начини. Водещата роля на медиите в 

процесите по информиране на гражданите автоматично ги поставя във фокуса на това изследване. Тяхното участие 
би могло да подпомогне постигането на по–добри крайни резултати.

Интерпретация на получените данни:
По този въпрос изказаните мненията са разделени на две основни групи. Най–много петнадесет от интервюира-

ните споделят, че медиите отразяват темата частично, предимно когато става дума за текущи новини, и намират това 
за напълно недостатъчно. Към тази група попадат и трима от интервюираните, които обясняват, че при заплащане 
(имат предвид платени съобщения) темата се отразява 100%, а когато една информацията е генерирана по стандарт-
ния ред (пресконференция, събитие) има вероятност да бъде изместена от други по-важни за деня теми.

Петима интервюирани от тази група споделят като второ мнение, че темата се отразява само от специализирани 
сайтове.

Другата голяма група мнения (12 на брой) не знаят и не са попадали на медии, които по някакъв начин да са отра-
зили темата. Към тази група можем да добавим и още шестима от интервюираните, които са крайни в оценката си, 
споделяйки, че медиите не отразяват темата.



37

Практики и проблеми при управлението на електронни и електрически отпадъци в България
Доклад – 2011

BEWMAN  |  Национална застъпническа мрежа по управление на електронни отпадъци

Обобщение:
Използването на медиите се приема като основно средство за информирането на гражданите по проблемите с 

електронните отпадъци. Основно това се осъществява в националните медии, периодично или кампанийно чрез 
платени съобщения. Разпространяваната информация е строго специфична и намира място в специализирани ру-
брики, които не са популярни сред гражданите. Надделява мнението, че прилаганите информационни методи водят 
до формално спазване на заложените в разпоредбите изискванията, а практическият ефект не е съизмерим с вла-
ганите ресурси.

Едно към едно
„Периодично, когато някой журналист напише статия по темата, тя се отразява и от други, после не 

се пише за известен период, а това не е достатъчно за информиране на гражданите“.

„В сп. „Бела” в продължение на 6-7 месеца във всеки брой излизаха материали само за управление на от-
падъците, но в един момент им омръзна. Медиите имат желание да пишат, но тематиката не е доста-
тъчно атрактивна“.

„Информация се публикува в бизнес рубриките, където се пише коя фирма колко тона отпадъци е съ-
брала и рециклирала, това може и да са платени публикации. Според мен отново организациите са ви-
новни. Например в Чехия нещата се представят по много атрактивен начин, който дава живот на кам-
паниите им“.

„Медиите доста ни отразяват, както нас, така и конкурентите. Това се касае за медиите на нацио-
нално ниво, но на регионално ниво темата е все още немного популярна. Пресконференцията ни в Стара 
Загора съвпадна с посещение на премиера в ТЕЦ-овете и само 2-3 медии ни отразиха“.

„Във всеки брой на в. „Труд” или „24 часа” има каре на „Макметал холдинг”“.
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 ?Въпрос 17 - Какви местни инициативи и хора познавате,  
които работят по оползотворяване на електронните отпадъци?

Брой интервюта
Местни частни ком-
пании; търговски 

вериги

Общински меропри-
ятия (хепънинги)

Местни НПО, добро-
волчески акции

Познава местни 
инициативи

Не знае за местни 
инициативи

% 100 28.95 13.16 15.79 57.89 42.11

Общо 38 11 5 6 22 16

Големи общини (над 10 
хиляди жители) 8 3 1 2 2

Малки общини (до 10 
хиляди жители) 6 1 5

Компетентни държавни 
органи 6 2 1 3

Вносители и търговци 
на ЕЕО 6 3 1 1 1

Организация по оползо-
творяване на излязло от 
употреба електрическо и 
електронно оборудване

6 3 1 1 1

Краен потребител на 
електрическо и електронно 
оборудване

6 2 4

Общо отговаря-
щи, че познава 
местни иници-

ативи

Местни частни 
компании; тър-
говски вериги

Общински 
мероприятия 
(хепънинги)

Местни НПО, 
доброволчески 

акции

% 100 50.00 22.73 27.27

Общо 22 11 5 6

% разпределение на съществуващите  
местни инициативи в зависимост от организатора

Въведение:
Организирането на системата за събиране на ИУЕЕО  се прави от общините , те трябва да изберат предприятие за 

оползотворяване на отпадъци, с което да сключат договор за извършване на дейности по събиране, разкомплекто-
ване, рециклиране и обезвреждане. Доколко тези техни дейности ще бъдат разпознати от обществеността зависи от 
инициативите, които ще се предприемат.

Интерпретация на получените данни:
От всички запитани 58% свидетелстват за наличието на местни инициативи. От тях 50% посочват частните компа-

нии и търговски вериги за инициатори. Трябва да отбележим, че този отговор не се среща сред групите на малките 
общини и крайните потребители. Други 27,27% споделят, че са ставали свидетели на доброволчески инициативи 
или познават местни неправителствени организации, които работят или са работили активно по темата. Този тип от-
говори изцяло отсъства от групите на компетентните държавни органи и на малките общини. Според други 22,73% 
общините са тези, които организират и провеждани различни мероприятия. Тук трябва да добавим, че този отговор 
не е посочен от нито един представител от групата на крайните потребители.

На обратната позиция са 42% от интервюираните, които споделят, че не знаят за проведени или провеждани 
местни инициативи. Към този отговор не можем да откроим никоя от обособените групи. Той се среща сред всички.
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Обобщение:
Макар и малко, хората, които познават местни инициативи, преобладават над незапознатите с такива. Широк 

кръг от интервюираните споделят, че когато става въпрос за подобни инициативи, общините разчитат повече на 
ресурсите на предприятията за оползотворяване на ИУЕЕО, отколкото на собствените си. Те от своя страна са като 
че ли по-склонни да инвестират в пасивни дейности от типа снабдяване с контейнери за батерии на търговските и 
обществените сгради в едно населено място, отколкото да влагат средства в директна работа с общността (хепънин-
ги или доброволчески акции, уроци за подрастващите). Наличието на практика за договаряне между общините и 
предприятията на организирането на директни акции подсказва, че видът и формите на местните инициативи много 
зависят от постигнатата договорка между двата субекта.

В някои от по-активните общини или в такива, в които работят активни НПО интервиираните описват положител-
ни практики вследствие на изпълнението на различни проекти, финансирани по линия на „Туининг“-проектите за 
България в сферата на управление на отпадъците.

Едно към едно
„На село в община Мездра, където семейството ни има вила, в магазина е поставено кошче на „Екоба-

тери” за събиране на батерии макар и общината да няма сключен договор с организация за оползотво-
ряване на батерии“.

„Освен вас други не знам“ - реплика към интервюиращия.
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Глава 2

Увод

ПРАВЕН АНАЛИЗ
на националната нормативна уредба за управление на отпадъците от излязло от употреба електри-
ческо и електронно оборудване и ограничението за употребата на определени опасни вещества 
в електрическото и електронното оборудване в сравнителен аспект с разпоредбите на Директива 
2002/95/EО и Директива 2002/96/EО 

В рамките на настоящия правен анализ е разгледано състоянието на националната правна рамка, 
уреждаща управлението на отпадъците от ИУЕЕО, като с оглед на целите на анализа се поставя акцент 
върху управлението на отпадъците от битово, офисно и компютърно оборудване, които попадат ос-
новно в категория 1-4 на приложение І А на Директива 2002/96/EО.

Направен е преглед на действащото към 01.12.2010г. европейско и национално законодателство, 
като са изброени основните правни актове, които имат значение за анализа.

Разгледана е европейската правна рамка, която е хармонизирана с българското законодателство.
Релевантните за темата две европейски директиви са представени в светлината на националните 

разпоредби и са съпоставени с тях в единен анализ без да бъдат разглеждани отделно от национал-
ните правни норми.

При анализа на националната правна уредба и европейската правна рамка, както и във връзка с 
прилагането на базовия нормативен акт, уреждащ материята на национално ниво, са засегнати ос-
новно следните аспекти:

1. Предмет на уредбата при отчитане на съответните цели и обхват
2. Уредба на използването и ограничаването на опасни вещества
3. Права и задължения на отделните субекти и компетентните органи включително във връзка с 

изискванията за:
 - обозначения и етикетиране;
 - събиране, третиране и транспортиране;
 - изпълнение на целите за оползотворяване и рециклиране;
 - информиране и отчетност.
4. Изисквания към дейностите по третиране и транспортиране на ИУЕЕО и лицата, извършващи 

тези дейности
5. Изграждането на информационната структура и комуникацията между отделните субекти на 

уредбата включително събирането на информацията в единна база данни като Националната систе-
ма за мониторинг на околната среда

6. Контрол на държавните и общински органи върху дейностите, свързани с управлението на от-
падъци от ИУЕЕО.

В контекста на тези проблеми са представени и съответствията с изискванията на релевантните 
норми на ЕС и ефектът на тяхното транспониране във вътрешното право.

В заключение е представена синтезирано институционалната рамка, приложима при управление-
то на ИУЕЕО.

Тази рамка обхваща основните задължения на всички групи субекти, ангажирани в управлението 
на отпадъци от ИУЕЕО.
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1. Право на Европейския съюз - общ преглед

Правото на Европейския съюз е единна, многостепенна правна система, представляваща своеоб-
разен правен хибрид, съчетаващ елементи на международната правна система с елементи на вътреш-
ноправните системи на държавите членки на Европейския съюз.

Терминът „Право на ЕС” датира от 1993г., когато в сила влиза Маастрихтският договор (ДЕС).
В този смисъл терминът „Право на ЕС” ще бъде използван като обобщаващо понятие, което включ-

ва в себе си всички договори, съставляващи първичното право, както и всички актове на вторичното 
право, приети от органите на ЕС или на отделните общности, независимо от органа, който е приел 
или одобрил тези актове и от датата на приемане на актовете, включително и актовете, приети преди 
влизането в сила на Договора за Европейски съюз.

Прието е, когато се говори за правото на Европейския съюз, неговите норми да се подразделят на 
две големи групи. В зависимост от произхода и вида на нормите говорим за първично и вторично 
право на Европейския съюз.

Първичното право обхваща всички договори, сключени между държавите членки за уреждане на 
отношенията при изграждането и устройството на структурите на отделните общности и Еропейския 
съюз.

Актовете на органите на Европейския съюз съставляват преобладаващата група нормативни раз-
поредби. Нормите на тези актове е прието да бъдат наричани с общото наименование „вторично 
право” или „производно право” на Европейския съюз.

Като уникален акт на вторичното право и на правото на ЕС трябва да споменем директивата. Целта 
на този вид нормативен акт е да даде възможност за регулиране на държавите членки, с оглед отчи-
тане на националните им особености и не да създаде единно право, а да доведе до хармонизиране на 
законодателствата на държавите членки на ЕС.

Директивата не притежава общообвързващо действие, а регламентира резултата, оставяйки в за-
дължение на съответния национален законодател уреждането на средствата за постигането му. За 
разлика от регламента, адресат на директивата е единствено съответната държава членка на ЕС. 

Прекият ефект на директивите може да се прояви, когато определена държава членка не изпълни 
задължението си да приеме вътрешен акт по въвеждането на директивата. Дори и без изричното й 
въвеждане всички носители на публичната власт в съответната членка на ЕС са длъжни да тълкуват 
националното право съобразно с директивата. Директивите, които не са хармонизирани, могат един-
ствено да пораждат права, но не и задължения в тежест на частни лица.

В настоящия правен анализ без да се омаловажава значението на първичното право, разглеждаме 
приложението единствено на основните релевантни норми на вторичното право.

Правото на ЕС, свързано с опазването на околната среда, което е от значение за управлението на 
отпадъците от електронно и електрическо оборудване, включва голям брой актове с общо действие 
от различен вид. 

С оглед на обхвата и обема на настоящия правен анализ не могат да се посочат всички тези актове с 
правно действие, затова ще се задоволим само да споменем някои основни от тях, очертаващи прав-
ната рамка на разглежданите проблеми.

2. Право на EС - хоризонтално законодателство

На първо място следва да се споменат две ключови директиви, включващи основополагащи прин-
ципи по отношение на политиките за опазване на околната среда на Европейския съюз.

С Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, с която се 
кодифицира Директива 96/61/ЕС за комплексното предотвратяване и ограничаване на замърсяване-
то се поставят въпросите, свързани с процедурите за определяне на най-добрите налични техники 
за третиране, оползотворяване и рециклиране. С тях се приемат основни принципи на комплексния 
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подход по отношение на екологичния контрол върху различните видове стопански дейности, като 
следва да се подчертае значението на въведения принцип за „прилагане на най-добри техники/прак-
тики”.

Друга директива от хоризонталното законодателство, която не можем да не споменем, е Директи-
ва 2004/35/ЕО от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение на предотвратява-
нето и отстраняването на екологични щети, която въвежда принципите на екологичната отговорност 
за причинянето на вреди на отделните компоненти на околната среда включително и в областта на 
управление на отпадъците.

Още един важен акт от значение за осъществяването на екологичния контрол е Препоръка 
2001/331/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 г. относно определяне на мини-
мални критерии за екологични инспекции в държавите членки, предвиждаща основните функции и 
дейности, изпълнявани от контролните органи на страните членки на ЕС.

По отношение на актовете в сектор „Отпадъци” следва да се цитират основните директиви, свърза-
ни с управлението на отпадъците, които очертават рамката на сектора.

Сред тези важни директиви са: Директива 75/442/ЕИО на Съвета за отпадъците; Директива 91/689/
EИО на Съвета от 12.12.1991 г. относно опасните отпадъци; Директива 2006/12/EО на Европейския пар-
ламент и на Съвета от 5.04.2006 г. относно отпадъците (текст от значение за ЕИП); Директива 2008/98/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19.11.2008 г. относно отпадъците и за отмяна на опреде-
лени директиви (текст от значение за ЕИП).

По отношение на превоза и в частност – на трансграничния превоз на отпадъци и контрола на 
превоза на отпадъци от и към ЕС основен приложим правен акт с пряко действие е Регламент (EО) 
No 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14.06.2006 г. относно превози на отпадъци 
включително извършената Поправка на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 14.06.2006 г. относно превози на отпадъци.

3. Правните актове от правото на ЕС пряко и непосредствено свързани с ЕЕО – двете европей-
ски директиви: Директива 2002/95/EО и Директива 2002/96/EО

Проблемите на управлението на ЕЕО и отпадъците от ИУЕЕО се дискутират от дълго време в рамки-
те на органите на Европейската общност и на Европейския съюз.

В хода на комуникацията между отделните институции се очертават няколко важни тези.
През последните десетилетия, с развитието на техническия прогрес, се констатират растящи тем-

пове на количеството отпадъци от електрическо и електронно оборудване, произведено в ЕС или 
внесено от трети страни.

Управлението на този тип отпадъци следва да е съобразено с приетата от Съюза обща политика в 
областа на околната среда и в частност за управление на отпадъците.Тази политика се базира на ня-
колко основни принципа, между които са принципът на предпазливост, за предприемане на преван-
тивни мерки, и принципите, че вредите върху околната среда следва приоритетно да се отстраняват 
при техния източник, а замърсителят следва да плаща.

В същото време контролът върху състава на опасните компоненти в електрическото и електрон-
ното оборудване е основна грижа при фазата на управление на отпадъците и рециклирането на от-
падъци от електрическо и електронно оборудване, но този контрол не се извършва в необходимата 
степен.

Целта да се подобри управлението на отпадъци от електрическо и електронно оборудване не 
може да бъде ефективно постигната от отделните държави членки, действащи поотделно.

Наличието на различни национални политики относно управлението на отпадъци от електрическо 
и електронно оборудване спъва ефективността на политиките за рециклиране. Поради тази причина 
основният критерий следва да се определи на ниво Общност.

Петата програма на Общността за политика и действие в областта на околната среда и устойчивото 
развитие обявява, че постигането на устойчиво развитие изисква inter alia (лат.  - между другото)

Докладът на Комисията от 30 юли 1996 г. за преглед на стратегията на Общността относно управле-
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нието на отпадъците заявява, че където не може да се избегне образуването на отпадъци, те следва 
да се използват отново или да се възстановят за материал или енергия.

Пак там ce акцентира върху нуждата да се намали съдържанието на отпадъчни опасни вещества и 
да се посочат потенциалните ползи от общи правила на Общността за ограничаване присъствието на 
такива вещества в продуктите и процесите на производство.

Европейският съвет на заседанието си в Ница на 7-9 декември 2000 г. подписва Резолюция на Съве-
та от 4 декември 2000 г. относно предохранителния принцип.

Европейският парламент в своята Резолюция от 14 ноември 1996 г. изисква Комисията да предоста-
ви предложения за директиви относно отпадъците, включително отпадъци от електрическо и елек-
тронно оборудване, и да основе тези предложения на принципа за отговорността на производите-
ля.

В своята дейност институциите се основават и на разпоредбите на цитираната рамкова Директива 
75/442/ЕИО на Съвета от 15 юли 1975 г. за отпадъците, която предвижда, че чрез отделни директиви 
може да се създават специални правила за определени случаи или допълващи тези в Директивата.

При наличието на тезите, посочени по-горе, ЕС констатира, че следва да регулира проблемите, 
свързани с ЕЕО в две основни насоки.

От една страна от регулация се нуждае употребата на определени опасни вещества в ЕЕО, които 
могат да увредят околната среда и/или човешкото здраве, както и контролът върху употребата на 
такива вещества.

Несъответствията в законодателството или административните мерки, приети от държавите член-
ки, по отношение на ограниченията в употребата на някои опасни вещества в електрическото и елек-
тронното оборудване, могат да създадат пречки за търговията, да изменят условията на конкуренци-
ята и могат поради това да окажат директно влияние върху установяването и функционирането на 
вътрешния пазар.

Особенно важни са въпросите за регулирането на използването на тежки метали и полихалоге-
низирани фенилни съединения. В тази насока е констатирано, че техническото развитие на електри-
ческото и електронното оборудване без тежки метали, полибромдифенили (ПБД) и полибромирани 
бифенили (ПББ) трябва да бъде взето под внимание.

Целта е всички опасни вещества да бъдат заместени с техни равностойни безопасни еквиваленти, 
като изключения от изискванията за заместване трябва да бъдат допуснати, ако заместването не е 
възможно от научна или техническа гледна точка или ако негативното влияние върху околната среда 
и здравето, причинени от заместителя има вероятност да превиши ползите от това заместване. 

Тези действия по заместване трябва да бъдат съчетани със защитата на правата на потребителите 
на ЕЕО. Мерките за събиране, третиране, рециклиране и премахване на отпадъчно електрическо и 
електронно оборудване (ОЕЕО), са необходими за намаляването на проблемите за управление на от-
падъците, свързани с въпросните тежки метали и въпросните вещества, които забавят горенето.

От друга страна европейските институции разискват въпроса за поставяне на редица изисквания, 
свързани с пускането на пазара на ЕЕО, както и с последиците от излизането от употреба на това обо-
рудване и последващите дейности за намаляване и предотвратяване на вредното въздействие на 
тези отпадъци върху околната среда и човешкото здраве.

Устройството и материалите, употребявани в това оборудване, трябва да способстват за послед-
ващото му разглобяване и рециклиране и за повторно използване на негови компоненти, като се 
улесни предварителното отделяне на компонентите и материалите, съдържащи опасни вещества.

Образуваните отпадъци Отпадъците, образувани от ЕЕО, не следва да постъпват в отпадъчните 
потоци, подлежащи на депониране или на друга форма на обезвреждане, а следва да се дава винаги 
приоритет на повторното им използване, рециклиранеи на другите форми на оползотворяване на 
този тип отпадъци.

Нормите на тези дейности по оползоворяване на излязлото от употреба ЕЕО трябва да съответ-
стват на нормите на пуснатото на пазара ЕЕО.

В контекста на тези проблеми се поставят въпросите за регулирането на пазара на електрическо и 
електронно оборудване, включително пускането на пазара на този вид оборудване и ролята и задъл-
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женията на ангажираните субекти, както на търговците, така и на контролните държавни органи, а не 
на последно място и на самите потребители.

Като имат предвид констатираните проблеми, институциите инициират законодателните процеду-
ри и така се стига до приемането на двете основни директиви, които очертават рамката на политика-
та на Европейския съюз по отношение на управлението на отпадъците от електрическо и електронно 
оборудване.

Цитираните директиви са: Директива 2002/95/EО на Европейския парламент и на Съвета от 
27.01.2003 г. относно ограничението за употреба на определени опасни вещества в електрическото 
и електронното оборудване, допълнена с Директива 2008/35/EО на Европейския парламент и на Съ-
вета от 11.03.2008 г. за изменение на Директива 2002/95/EО на Европейския парламент и на Съвета 
от 27.01.2003 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електриче-
ското и електронното оборудване по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на 
Комисията, съответно Директива 2002/96/EО на Европейския парламент и на Съвета от 27.01.2003 г. 
относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), като тази директива е изменена 
с Директива 2003/108/EО на Европейския парламент и на Съвета от 8.12.2003 г. за изменение на Ди-
ректива 2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) и с Дирек-
тива 2008/34/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11.03.2008 г. за изменение на Директива 
2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) по отношение на 
изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията.

3.1. Директива 2002/95/EО е структурирана в следните разпоредби:
Цели - чл.1; Обхват - чл.2; Определения - чл.3; Защита - чл.4; Адаптиране към научния и техническия 

прогрес - чл.5; Преглед - чл.6; Комитет - чл.7; Санкции - чл.8; Транспониране - чл.9; Влизане в сила - 
чл.10; Адресати – чл.11.

Целта на Директива 2002/95/EО е да сближи законодателството на държавите членки относно огра-
ниченията за употреба на опасни вещества в електрическо и електронно оборудване и да спомогне 
за защитата на здравето на човека и за стабилно възстановяване на околната среда, както и за пре-
махване на потенциалното отрицателно въздействие на електрическото и електронно оборудване 
върху потребителите.

3.2. Директива 2002/96/EО е структурирана в следните разпоредби:
Цели - чл.1; Приложно поле - чл.2; Определения – чл.3; Разработване на продукта – чл.4; Разделно 

събиране - чл.5; Обработка - чл.6; Оползотворяване - чл.7; Финансиране по отношение на ОЕЕО от 
домакинствата - чл.8; Финансиране с оглед ОЕЕО от потребители, различни от домакинства - чл.9; Ин-
формация за потребителите - чл.10; Информация за съоръженията за обработка - чл.11; Информация 
и докладване - чл.12; Адаптиране към научния и техническия прогрес - чл.13; Комитет - чл.14; Санкции 
- чл.15; Проверки и мониторинг - чл.16; Транспониране - чл.17; Влизане в сила - чл.18; Адресати - чл.19.

Целта на Директива 2002/96/EО е предотвратяването на образуване на отпадъци от електриче-
ско и електронно оборудване и в допълнение на това - повторната употреба, рециклиране и други 
форми на оползотворяване на такива отпадъци, така че да се намали изхвърлянето им. Директивата 
си поставя за задача и да регулира функционирането и прилагането на мерките по отношение на 
опазването на околната среда от всички субекти, които участват в жизнения цикъл на електрическо-
то и електронно оборудване, т.е. производители, разпространители, потребители и по-специално на 
тези оператори, които директно участват в обработката на отпадъците от електрическо и електронно 
оборудване. 

3.3. В изпълнение на директивите са приети и редица решения:
Решение 2004/249/EО на Комисията от 11.03.2004 г. относно въпросника за докладите на държавите 

членки за изпълнението на Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно 
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отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО, нотифицирано под номер C(2004) 714); 
Решение 2005/369/EО на Комисията от 3.05.2005 г. относно установяване на правила за контрол на съ-
ответствието в държавите членки и въвеждане на формати за данни за целите на Директива 2002/96/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета за отпадъци от електрическо и електронно оборудване 
(нотифицирано под номер C(2005) 1355); Решение 2005/618/EО на Комисията от 18.08.2005 г. за изме-
нение на Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за целите на определяне на 
максимални стойности на концентрация за някои опасни вещества в електрическото и електронното 
оборудване (нотифицирано под номер С(2005) 3143), Решение 2005/717/EО на Комисията от 13.10.2005 
г. за изменение с цел адаптиране към техническия прогрес на приложението към Директива 2002/95/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно ограничението за употреба на определени опас-
ни вещества в електрическото и електронното оборудване (нотифицирано под номер С(2005) 3754 
- текст от значение за ЕИП), Решение 2005/747/EО на Комисията от 21.10.2005 г. за изменение, за целите 
на адаптиране към техническия прогрес, на приложението към Директива 2002/95/EО на Европей-
ския парламент и на Съвета относно ограничението за употребата на определени опасни вещества 
в електрическото и електронното оборудване (нотифицирано под номер C(2005) 4054 - текст от зна-
чение за ЕИП), Решение 2006/310/EО на Комисията от 21.04.2006 г. относно изменение за целите на 
адаптиране към техническия прогрес на приложението към Директива 2002/95/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно освобождаване от забрана на приложенията на олово (нотифицирано 
под номер C(2006) 1622 - текст от значение за ЕИП); Решение 2006/690/EО на Комисията от 12 октомври 
2006 година относно изменение за целите на адаптиране към техническия прогрес на приложени-
ето към Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно освобождаване от 
забрана на приложенията на оловото в кристалното стъкло (нотифицирано под номер C(2006) 4789) 
(текст от значение за ЕИП); Решение 2006/691/EО на Комисията от 12.10.2006 г. относно изменение за 
целите на адаптирането към техническия прогрес на приложението към Директива 2002/95/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета относно освобождаване от забрана на приложенията на оловото 
и кадмия (нотифицирано под номер C(2006) 4790) (текст от значение за ЕИП); Решение 2006/692/EО на 
Комисията от 12.10.2006 г. относно изменение за целите на адаптиране към техническия прогрес на 
приложението към Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно освобож-
даване от забрана на приложенията на шествалентния хром (нотифицирано под номер C(2006) 4791 
- текст от значение за ЕИП); Решение 2008/385/EО на Комисията от 24.01.2008 г. за изменение с цел 
привеждане в съответствие с техническия напредък на Директива 2002/95/ЕО на Европейския пар-
ламент и на Съвета по отношение на изключенията за употребата на олово и кадмий (нотифицирано 
под номер C(2008) 268 - текст от значение за ЕИП).

Някои от основните принципи, на които се базира управлението на отпадъците от ИУЕЕО, включ-
ват:

Насърчаване на разработването и произвеждането на електрическо и електронно оборудване, 
при които са взети предвид и е улеснено разглобяването и оползотворяването, по-специално пов-
торната употреба и рециклирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, техните 
компоненти и материали.

Производителите не пречат на повторно използване на електрическо и електронно оборудва-
не чрез специфични характеристики на дизайна или производствените процеси, освен ако такива 
специфични характеристики на дизайна или производствените процеси представляват най-важната 
полза, например по отношение на защитата на околната среда и/или изискванията за безопасност.

Разделното събиране е важно условие, за да се гарантира специалното обработване и рециклира-
не на отпадъци от електрическо и електронно оборудване и е необходимо, за да се постигне избрано 
ниво на защита на човешкото здраве и околната среда в Общността.

Потребителите следва активно да подпомагат постигането на успех при такова събиране и да бъ-
дат насърчавани да връщат обратно отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

Отпадъците от ЕЕО, образувано в бита, подлежат на връщане без заплащане от страна на потреби-
телите.

Предприемат се мерки за намаляване до минимум изхвърлянето на отпадъци от електрическо и 
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електронно оборудване, както и несортирани отпадъци и последващото им депониране.
Гарантира се избягване на разпръскване на замърсители в рециклирани материали или отпадъци-

те и се извършва специално обработка на отпадъците от електрическо и електронно оборудване.
Насърчава се повторната употреба на отпадъците от електрическо и електронно оборудване и 

техните компоненти, монтажни възли и резервни части. Разделно събраните отпадъци, които не под-
лежат на повторна употреба, се изпращат за оползотворяване, по време на което се постига високо 
ниво на рециклиране и възстановяване.

Производителят е отговорен за финансиране на управлението на отпадъците от неговата собстве-
на продукция.

Производителят избира да изпълнява задълженията си индивидуално или чрез колективна схема.
Използват се най-добрите налични техники за обработка, оползотворяване и рециклиране при ус-

ловие, че те гарантират човешкото здраве и висока защита на околната среда.
Посочените принципи и другите принципи, залегнали в разпоредбите на двете директиви, следва 

да бъдат включенив националните законодателства на държавите членки чрез съответните вътреш-
ни правни актове.

В най-пълна степен това се отнася и до Република България като страна членка.

4. Право на ЕС - Правни актове, косвено свързани с други отпадъчни потоци за масово раз-
пространени отпадъци

Институциите на ЕС, респективно на ЕО, са приели и редица правни актове, които са косвено свър-
зани с поставените проблеми и третират други отпадъчни потоци, свързани с ИУЕЕО. 

Най-важни са тези актове, които са свързни с излезлите от употреба МПС, негодните за употреба 
батерии и акумулатори и третирането на полихрорираните бифенили.

За посочените отпадъчни потоци, косвено свързани с ИУЕЕО, са приети следните основни актове:
4.1. ИУМПС (излезли от употреба моторни превозни средства)
ДИРЕКТИВИ
Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18.09.2000 г. относно излезлите от 

употреба превозни средства.
РЕШЕНИЯ
Решение 2001/753/EО на Комисията от 17.10.2001 г. относно въпросник за докладите на държави-

те членки във връзка с прилагане на Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
относно излезлите от употреба превозни средства (нотифицирано под номер С(2001) 3096 - текст от 
значение за ЕИП).

Решение 2002/151/EО на Комисията от 19.02.2002 г. относно минималните изисквания, приложими 
към сертификата за унищожаване, издаден съгласно чл. 5, пар. 3 от Директива 2000/53/ЕО на Европей-
ския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства (нотифицирано под 
номер С(2002) 518 - текст от значение за ЕИП);

Решение 2002/525/EО на Комисията от 27.06.2002 г. за изменение на приложение II към Директива 
2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства 
(нотифицирано под номер С(2002) 2238 - текст от значение за ЕИП).

Решение 2003/138/EО на Комисията от 27.02.2003 г. за установяване на стандарти за кодирането 
на компонентите и материалите, използвани в превозните средства в приложение на Директива 
2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства 
(нотифицирано под номер C(2003) 620 - текст от значение за ЕИП);

Решение 2008/689/EО на Комисията от 1.08.2008 г. за изменение на приложение II към Директива 
2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства 
(нотифицирано под номер C(2008) 4017 - текст от значение за ЕИП) (2008/689/ЕО).
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4.2. НУБА (негодни за употреба батерии и акумулатори)
ДИРЕКТИВИ
Директива 2006/66/EО на Европейския парламент и на Съвета от 6.09.2006 г. относно батерии и аку-

мулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО (текст от зна-
чение за ЕИП), както следва изменена с Директива 2008/12/EО на Европейския парламент и на Съвета 
от 11.03.2008 г. за изменение на Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от 
батерии и акумулатори по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията 
от Директива 2008/103/EО на Европейския парламент и на Съвета от 19.11.2008 г. за изменение на 
Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по от-
ношение пускането на пазара на батерии и акумулатори (Текст от значение за ЕИП).

РЕШЕНИЯ
Решение 2008/763/EC на Комисията от 29.09.2008 г. за установяване съгласно Директива 2006/66/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета на обща методология за изчисляване на годишните продажби 
на преносими батерии и акумулатори на крайни потребители (нотифицирано под номер C(2008) 5339 
- текст от значение за ЕИП);

Решение 2009/603/ЕО на Комисията от 5.08.2009 г. относно установяване на изисквания за реги-
стриране на производители на батерии и акумулатори в съответствие с Директива 2006/66/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2009) 6054 - текст от значение за 
ЕИП).

4.3. ПХБ (полихлорирани бифенили) 
ДИРЕКТИВИ
Директива 96/59/EО на Съвета от 16.09.1996 г. за обезвреждането на полихлорирани бифенили и 

полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ);

РЕШЕНИЯ
Решение 2001/68/EО на Комисията от 16.01.2001 г. за определяне на два референтни метода за из-

мерване на полихлорирани бифенили в съответствие с чл. 10, буква а от Директива 96/59/ЕО на Съве-
та за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ) (нотифи-
цирано под номер С(2001) 107).

Посочените правни актове съставляват рамката на правото на ЕС, свързана с управлението на от-
падъците от ИУЕЕО. Тази рамка непрекъснато се променя и усъвършенства в съответствие с принци-
па за адаптиране към изискванията на научно-техническия прогрес, предвиден в чл. 13 на Директива 
2002/96/ЕО.

5. Национално законодателство – хармонизиране

Българското законодателство беше хармонизирано с това на Европейския съюз към датата на при-
съединяване на България към Съюза - 01.01.2007 г.

Още преди това събитие българското законодателство претърпя съществена реформа в областта 
на опазването на околната среда, за да отговори на изискванията, заложени в правните актове на 
Съюза и в по-общ смисъл - в неговото aqui communautaire*. 

С оглед на целите на правния анализ и основния предмет, свързан с управлението на отпадъците 
от електрическо и електронно оборудване, следва да очертаем в националната правна рамка ролята 
на три групи актове на национално ниво, които съответно имат своите две или повече подгрупи.

* aqui communautaire /фр./ съкратено aqui - достиженията на общностното право  на Европейската общност. Aqui communautaire 
включва всички формални и неформални елементи на европейското законодателство (нормативни актове, съдебни решения, 
правни обичаи, основни принципи и процедури, изведени в доктрината), които в своята цялост представляват същността на пра-
вото на Европейския съюз. 
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Поради големия брой актове особенно на подзаконово ниво сме посочили само основните от тях, 
които имат отношение към предмета на анализа и техния списък не може да се третира като изчер-
пателен.

Без да омаловажаваме значението на нормативната рамка подробно са представени единствено 
специфичните правни актове, свързани конкретно и непосредствено с управлението на ИУЕЕО.

Класифициране на националните правни актове
В първата група са общите актове, свързани с опазването на околната среда, които очертават рам-

ката на общата политика за опазване на околната среда и са приложими при всички действия, свър-
зани пряко и/или косвено с това опазване, включително с опазване на човешкото здраве.

Тази група трябва да се раздели на две подгрупи.
Първата подгрупа съдържа предимно материални правни норми, свързани с отделни аспекти на 

опазването на околната среда, които се отнасят и до управлението на отпадъците.
Сред тези актове следва да споменем рамковия Закон за опазване на околната среда, както и Зако-

на за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и Наредбата за услови-
ята и реда за издаване на комплексни разрешителни (Обн. ДВ, бр. 80/09.10.2009 г.).

Тази подгрупа включва и норми, които са свързани с контрола върху пазара на електрическото и 
електронно оборудване и по-специално с оглед на изскванията относно устройството и съдържани-
ето на опасни вещества в това оборудване.

По отношение на задълженията за етикетиране и спазване на необходимите изисквания, кои-
то подлежат на контрол от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), е 
приложим основно Законът за техническите изисквания към продуктите – обн. ДВ, бр. 86/1999 г. и 
приетите въз основа на него наредби, които са изброени неизчерпателно, както следва: Наредба за 
маркировката за съответствие; Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на 
машините; Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна 
съвместимост; Наредба за съществените изисквания и оценяването на съответствието на електри-
чески съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението; Наредба 
за съществените изисквания и оценяването на съответствието на съоръжения и системи за защита, 
предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера; Наредба за съществените 
изисквания и оценяване на съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни ус-
тройства; Наредба за съществените изисквания и оценяването на съответствието на домашни елек-
трически хладилници, замразители, уреди за съхраняване на замразени хранителни продукти и 
комбинации между тях; Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръ-
женията под налягане; Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на баласти 
за луминисцентни лампи по отношение на изискванията за енергийна ефективност; Наредба за съ-
ществените изисквания и оценяване съответствието на играчките; Наредба за средствата за измер-
ване, които подлежат на метрологичен контрол.

Втората подгрупа включва актове, които имат устройствен и функционален характер и третират 
основно устройството и функционалните задължения на компетентните държавни органи, свързани 
с опазването на околната среда.

В тази подгрупа попадат например следните основни актове:
Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите
Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по околна среда
Правилник за устройството и дейността на предприятието за управление на дейностите по опаз-

ване на околната среда
Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите
Втората група включва специалните правни актове в областта на управлението на отпадъците, 

като тази група актове също следва да бъде разделена на три подгрупи.
Първата подгрупа това са актовете, които са приложими за всички типове отпадъци съответно от-

падъчни потоци и които се явяват основополагащи и рамкови относно националната политика за 
опазване на околната среда.
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Очертавайки тази рамка, не можем да не споменем:
Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 86/30.09.2003 г.)
Закона за ратификация на Базелската конвенция за контрол на трансграничния превоз на опасни 

отпадъци и тяхното третиране.
Наредба № 3 за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната среда и водите и 

министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 44/25.05.2004 г.), която транспонира Решение 2000/532/
ЕО и неговите допълнениия

Наредба № 9 от 28.09.2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейност-
ите по отпадъците, както и за реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, ре-
гистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн. ДВ, бр.95/26.10.2004 г.)

Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци 
(приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.)

Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след 
употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (Обн. ДВ. бр.53/10.06.2008 г.) 

Втората подгрупа включва актове, които не са с непосредствен предмет управлението на отпа-
дъците от електрическо и електронно оборудване, но третират управлението на други отпадъчни 
потоци на масово разпространени отпадъци, които косвено са свързани с ИУЕЕО.

Особенно важни в тази връзка са разпоредбите, свързани с управлението на отпадъците от излез-
ли от употреба батерии и акумулатори, отпадъците, свързани с излезли от употреба моторни превоз-
ни средства и отпадъците, съдържащи полихлорирани бифенили и терфенили.

В националното законодателство тези отпадъчни потоци се регулират от три специални наредби, 
както следва:

ИУМПС - Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства 
(приета с ПМС № 311/17.11.2004 г., обн. ДВ, бр. 104/26.11.2004 г., в сила от 1.01.2005 г.)

НУБА - Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и 
транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (приета с ПМС № 144/5.07.2005 г., обн. ДВ., бр. 
58/15.07.2005 г.)

ПХБ - Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо 
полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортира-
нето на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили (Приета с ПМС от 09.03.2006 г., обн. ДВ., бр. 
21/24.03.2006 г.)

Третата подгрупа включва актове, които са пряко и непосредствено свързани с управлението на 
отпадъци от електрическо и електроно оборудване.

Тази подгрупа включва основно Постановление № 82 на МС от 10.04.2006г. за приемане на Наредба 
за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транс-
портиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване и самата наредба - Наредба за из-
искванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспор-
тиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 82 от 10.04.2006 г., 
обн. ДВ., бр. 36 от 2.05.2006 г., изменена с бр. 53 от 10.06.2006 г., бр. 57 от 14.07.2006 г., бр.5 от 20.01.2008 
г., в сила от 20.01.2009 г.

В подгрупата се включват индивидуални и общи административни актове - заповеди, отнасящи се 
предимно до задълженията за заплащане на продуктовите такси за ИУЕЕО от лица, членуващи в орга-
низации по оползотворяване или изпълняващи индивидуално задълженията си.

Задължение е на министъра на околната среда и водите всяка година да определя със заповед 
лицата, които заплащат/не заплащат продуктови такси за този вид отпадъци.

В тази връзка следва да се споменат следните заповеди: Заповед № РД – 929/18.12.2008 г. на минис-
търа на околната среда и водите на основание чл. 11, т. 5 от Закона за опазване на околната среда и 
чл. 57, ал. 2 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборуд-
ване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване; Заповед 
№ РД - 930/18.12.2008 г. на министъра на околната среда и водите на основание чл. 11, т. 5 от Закона за 
опазване на околната среда и чл. 57, ал. 2 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на елек-
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трическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване+Приложение Заповед № РД-328/20.05.2009 г. на министъра на околната сре-
да и водите на основание чл. 11, т. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 57, ал. 2 от Наредбата 
за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транс-
портиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, във връзка с чл. 36, ал.2 от Закона 
за управление на отпадъците + Приложение № 1 и Приложение № 2; Заповед № РД-465/13.07.2009 г. 
на министъра на околната среда и водите на основание чл. 11, т. 5 от Закона за опазване на околната 
среда и чл. 57, ал. 2 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно 
оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, 
във връзка с чл. 36, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците + Приложение № 1; Заповед № РД-417
/24.06.2009г. на министъра на околната среда и водите на основание чл. 11, т. 5 от Закона за опазване 
на околната среда и чл. 57, ал. 2 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо 
и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електрон-
но оборудване, във връзка с чл. 36, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците; Заповед № РД – 
615/21.06.2010 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организациите по 
оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване “ЕКОБУЛТЕХ” АД, 
“ЕЛТЕХРЕСУРС” АД, “ЕКОЕЛЕКТРОН” АД, “ИУЕЕО РЕЦИКЛИРАНЕ” АД, “ЕКО-ЕЛ БЪЛГАРИЯ” АД, “БУЛЕКО-
ТЕХ” АД, “ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД, които не следва да заплащат продуктова 
такса + Приложения

Заповед № РД – 619/21.06.2010 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в 
организациите по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 
“ЕКОБУЛТЕХ” АД и “ЕЛТЕХРЕСУРС” АД, които следва да заплатят продуктова такса + Приложения;

Заповед № РД – 618/21.06.2010 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, изпълняващи 
индивидуално задълженията си за събиране и оползотворяване на излязло от употреба електриче-
ско и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса.

Третата група актове включва други стратегически и програмни документи, свързани с управлени-
ето на отпадъците от ЕЕО.

Характерно е, че тези документи нямат пряка правна сила, но те са пряко приложими при пла-
нирането и осъществяването на дейностите по управление на отпадъците от задължените правни 
субекти, поради което имат косвен обвързващ ефект.

Тази група също се подразделя на две подгрупи, като първата подгрупа включва актове с нацио-
нално приложение, които са разработени или одобрени от държавните органи, в частност от Минис-
терски съвет и от Министерството на околната среда и водите.

Тук се включват inter alia Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 2009-
2013 г., Планът за прилагане на законодателството в областта на електрическото и електронното обо-
рудване, батерии и акумулатори, разработен в рамките на проект Twinning BG07-IB-EN-05 “Укрепване 
на административния капацитет за прилагане на законодателството в областта на електрическо и 
електронно оборудване, батерии и акумулатори на национално и регионално ниво в България” /2010 
г./, Програмата за прилагане на Директива 2002/96/EО относно отпадъци от електрическо и електрон-
но оборудване и Директива 2002/95/EО относно ограничението за употребата на определени опасни 
вещества в електрическото и електронното оборудване, приета от МОСВ през 2004 г.

Във втората подгрупа са включени програмни документи от регионален, местен или локален об-
хват или на ниво корпоративна едница, каквито са Общинските програми за управление на отпадъ-
ците или Фирмените програми за управление на отпадъците.

Преди да пристъпим към анализ на специфичните изисквания на националното законодателство, 
третиращо управлението на ЕЕО и ИУЕЕО и в частност на посочената Наредба за изискванията за 
пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на от-
падъци от електрическо и електронно оборудване е необходимо да направим преглед на основните 
понятия, които са зададени като легални дефиниции и се използват в нормативната уредба, съответ-
но в същия смисъл са използвани и в настоящия правен анализ.
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Основни понятия:
Основните понятия, които се използват от националното законодателство и в частност от наред-

бата, са в три аспекта.
Първият аспект се отнася да понятията, свързани със субективния обхват на нормативната уредба, 

който определя субектите на уредбата и в частност задължените субекти в организацианната схема, 
които черпят права и са обвързани със задължения във връзка с управлението на ОЕЕО.

Вторият аспект се отнася да понятията, свързани с обективния/предметния/обхват, който опреде-
ля подлежащите на уреждане видове оборудване и/или отпадъци и техни съществени характеристи-
ки, които се регулират във връзка с управлението на ОЕЕО.

Третият аспект се отнася до понятията, свързани с функционалния обхват, който определя подле-
жащите на уреждане дейности и функции, свързани със събирането, третирането, транспортирането 
на ИУЕЕО, както и за функционалните взаимоотношения на отделните задължени субекти във връзка 
с управлението на ОЕЕО.

С оглед на субективния обхват се използват следните основни дефиниции:
Производител на електрическо и електронно оборудване е физическо или юридическо лице, 

което независимо от начина на продажба, включително чрез средства за продажба от разстояние в 
съответствие с чл. 48, ал. 1 от Закона за защита на потребителите за договорите, сключвани от раз-
стояние, произвежда и пуска на пазара електрическо и електронно оборудване или се представя 
за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската 
документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

За производители се считат и лицата, които препродават под собствена марка оборудване от други 
производители.

Лицата, които препродават електрическо и електронно оборудване, не се считат за производите-
ли, когато марката на производителя е поставена върху оборудването. Лице, което осигурява финан-
сиране съгласно споразумение за финансиране, не се счита за производител, освен ако действа като 
производител по смисъла на това определение.

Вносител на електрическо и електронно оборудване е всяко физическо или юридическо лице, 
което внася ЕЕО на митническата територия на Република България като част от своята търговска или 
професионална дейност, включително чрез средства за продажба от разстояние и в съответствие с 
чл. 48, ал. 1 от Закона за защита на потребителите с цел продуктите да бъдат разпространени на те-
риторията на страната и/или използвани като част от търговска, производствена или професионална 
дейност.

Дистрибутор е всяко лице, което доставя ЕЕО с търговска цел независимо от начина на продажба, 
включително чрез средства за продажба от разстояние и в съответствие с чл. 48, ал. 1 от Закона за 
защита на потребителите за договорите, сключвани от разстояние, на лице, което ще го използва.

Краен потребител на електронно и електрическо оборудване е физическо или юридическо 
лице, което придобива електронно и електрическо оборудване за свои нужди, а не за продажба.

Организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно обо-
рудване е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, което не разпределя печалба и 
което управлява дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване.

Лице, което въвежда електрическо и електронно оборудване от друга държава членка на 
ЕО е всяко физическо или юридическо лице, което въвежда ЕЕО на митническата територия на Репу-
блика България като част от своята търговска или професионална дейност с цел продуктите да бъдат 
разпространени на територията на страната и/или използвани като част от търговска, производстве-
на или професионална дейност.

Лице, което пуска на пазара ЕЕО е всяко физическо или юридическо лице, което е вносител на 
електрическо и електронно оборудване, производител на електрическо и електронно оборудване 
или лице, което въвежда електрическо и електронно оборудване от друга държава членка на ЕО.

С оглед на предметния/обективен/ обхват се използват следните основни дефиниции:
Опасно вещество или препарат е всяко вещество или препарат, което се счита за опасно съглас-
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но § 1, т. 6 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.
Това определение следва да се усъвършенства с оглед на новата уредба на европейско ниво и в 

частност.
Електрическо и електронно оборудване са уреди, които зависят от електрически ток или елек-

тромагнитно поле, за да работят правилно, както и уреди за генериране, трансфер и измерване на та-
къв ток и полета, попадащи в категориите, определени в приложение № 1 и предназначени за работа 
с напрежение, непревишаващо 1000 волта за променлив ток и 1500 волта за постоянен ток.

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване е електрическо и електронно 
оборудване, което е отпадък по смисъла на § 1, т. 1 от ЗУО, включително всички компоненти, части и 
консумативи, които са част от ЕЕО в момента, в който притежателят му се освобождава от него.

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита е излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хората по 
домовете.

Към него се приравнява и излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване от адми-
нистративни, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или други източ-
ници, което по своя вид и количество е подобно на излязлото от употреба електрическо и електрон-
но оборудване, образувано в резултат от жизнената дейност на хората по домовете.

Електрическо и електронно оборудване, предназначено за употреба извън бита е електри-
ческо и електронно оборудване, предназначено за извършване на търговска или професионална 
дейност.

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване извън бита е ИУЕЕО, образува-
но в резултат от търговската или професионалната дейност на физическите или юридическите лица.

Големи стационарни единици промишлено оборудване са машини или системи, попадащи в 
категория 6 по Приложение № 2, които се състоят от оборудване, завършени продукти и/или ком-
поненти, всеки от които е предназначен за употреба само в промишлени условия, инсталиран е не-
подвижно на точно определено място в индустриална сграда или в помещение за изпълнение на 
специфични функции.

Газоразрядни лампи са луминесцентни лампи, живачни лампи, металхалогенни лампи, натриеви 
лампи, ксенонови лампи и други светлоизточници, при които светлината се създава в резултат на 
електрически разряд и газ, пари на метал или в смес от газ и пари.

С оглед на третирането т.е. на посочения функционален обхват се използват следните основни де-
финиции:

Пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване е първото предоставяне на ЕЕО 
на разположение на друго лице, безплатно или срещу заплащане, с цел то да бъде разпространено и/
или използвано на територията на Република България, както и внасянето и въвеждането на терито-
рията на Република България на ЕЕО от дадено лице за негова собствена търговска, производствена 
или професионална дейност.

Обезвреждане е всяка от операциите съгласно § 1, т. 8 от ЗУО.
Оползотворяване е всяка от операциите съгласно § 1, т. 17 от ЗУО.
Повторно използване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване е вся-

ка операция, при която излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване или негови 
компоненти се използват повторно за същата цел, за която са били предназначени, включително про-
дължаване употребата на уредите или техните компоненти, които са върнати в местата за събиране, 
на площадките за временно съхраняване, в съоръженията за оползотворяване, на производителите 
и на дистрибуторите.

Предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 
е всяка дейност за отделяне на опасните вещества, разглобяване, шредиране (нарязване на едри пар-
чета чрез шредер) / и друга подготовка за оползотворяване и/или обезвреждане, извършвана след 
предаването на ИУЕЕО в съответното съоръжение или инсталация.

Предотвратяване е предприемане на мерки за намаляване на количеството и вредното въздейст-
вие върху околната среда от излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, както и 
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от материалите и веществата, които се съдържат в него.
Рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване е дейност, при коя-

то чрез производствен процес се възстановяват суровинните свойства на отпадъчните материали, 
така че да се използват по тяхното първоначално предназначение или за друга цел, с изключение на 
енергийното оползотворяване, което означава използването на горими отпадъци за генериране на 
енергия чрез директно изгаряне със или без други отпадъци, но с оползотворяване на топлината.

Депозитна система е система, при която купувачът на ЕЕО при покупката му заплаща на прода-
вача определена сума, която му се възстановява при връщане на ИУЕЕО или при която продавачът 
прави отстъпка в цената на ЕЕО в случай, че купувачът връща ИУЕЕО от същия вид и изпълняващо 
същите функции.

Видно е, че редица от посочените дефиниции препращат към конкретни вътрешни нормативни 
актове, които са хармонизирани с европейските норми.

Тези вътрешни нормативни актове транспонират отделни актове на ЕС и в частност определените 
директиви, цитирани в чл. 3 на Директива 2002/95/EО и чл. 3 на Директива 2002/96/EО, като транспо-
нирането на директивите се извършва в националното право чрез съответния вътрешен нормативен 
акт.

При внимателен прочит става ясно, че тези транспонирани директиви са цитирани  в определения-
та и дефинициите, които са посочени в разпоредбите на Директива 2002/95/EО и Директива 2002/96/
EО.

Поради това няма смислово противоречие в понятията, използвани от националното законода-
телство и от двете директиви, като изключим определени стилистични особености, дължащи се на 
непрецизност на превода.

При така очертаната национална правна рамка следва да акцентираме върху разпоредбите на 
основния правен акт, който транспонира изискванията на двете европейски директиви и техните 
изменения - Директива 2002/95/EО на Европейския парламент и на Съвета от 27.01.2003 г. относно 
ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното обо-
рудване, допълнена с Директива 2008/35/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11.03.2008 г. 
за изменение на Директива 2002/95/EО на Европейския парламент и на Съвета от 27.01.2003 г. относ-
но ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното 
оборудване по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, съответно 
Директива 2002/96/EО на Европейския парламент и на Съвета от 27.01.2003 г. относно отпадъци от 
електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), изменена с Директива 2003/108/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 8.12.2003 г. за изменение на Директива 2002/96/ЕО относно отпадъци от 
електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) и с Директива 2008/34/EО на Европейския парламент 
и на Съвета от 11.03.2008 г. за изменение на Директива 2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо 
и електронно оборудване (ОЕЕО) по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на 
Комисията.

Директивата като правен акт обвързва всяка членка на ЕС по отношение на резултата, който тряб-
ва да бъде постигнат.

Директивата предоставя на националните власти избора на формите и средствата за постигане на 
резултата.

На основата на своето вътрешно законодателство всяка страна решава сама начина, по който да 
реализира акта на ЕС в националния правов ред – чрез закон, наредба, административен акт.

Държавата решава и кой ще е изпълнителят на директивата на национално равнище.
Директиви 2002/96/ЕС и 2002/95/ЕС влизат в сила на 13.02.2003 г. Директива 2003/108/ЕС влиза в 

сила на 31.12.2003 г..
Крайният срок за въвеждане на изискванията на Директивите в законодателствата на държавите 

членки на ЕС е 13.08.2004 г.
За Република България изискването е законодателството, включващо и разпоредбите на посоче-

ните директиви, да бъде хармонизирано към датата на приемането на страната като член на ЕС, за-
това още в процеса на присъединяване страната ни, в лицето на компетентното Министерство на 
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околната среда и водите, разработи и прие вътрешен нормативен акт – наредба, транспониращ изис-
кванията на двете цитирани директиви, свързани с ЕЕО.

Този правен акт е посочената Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и 
електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно 
оборудване (приета с ПМС № 82 от 10.04.2006 г., обн. ДВ., бр. 36 от 2.05.2006г., изменена с бр. 53 от 
10.06.2006 г., бр. 57 от 14.07.2006г., бр.5 от 20.01.2008 г., в сила от 20.01.2009 г.), приета още преди пъл-
ноправното членство на Република България в ЕС.

С наредбата се определят изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно обо-
рудване (ЕЕО) и за събирането, транспортирането, временното съхраняване, предварителното трети-
ране, повторното използване, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на излязло 
от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).

Основните цели на регламентацията, които са съобразени с целите на двете европейските дирек-
тиви, са предотвратяване на вредното въздействие върху околната среда от ИУЕЕО, увеличаване ко-
личеството на повторно използвано, рециклирано и оползотворено чрез други операции ИУЕЕО за 
ограничаване на обезвреждането му, както и предприемане на мерки от лицата, участващи в про-
ектирането, производството, разпространението и потреблението на ЕЕО, както и от лицата, които 
извършват дейности с ИУЕЕО за ограничаване вредното въздействие на ЕЕО през целия му жизнен 
цикъл и на образуваните от него отпадъци върху човешкото здраве и околната среда.

Функционалния обхват на наредбата се определя от основните изисквания, залегнали в двете ди-
рективи съответно по Директива 2002/95/EО на Европейския парламент и на Съвета от 27.01.2003 г. от-
носно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронно-
то оборудване и нейните изменения се регулира ограничаването на употребата на опасни вещества в 
ЕЕО, а съгласно Директива 2002/96/EО на Европейския парламент и на Съвета от 27.01.2003 г. относно 
отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) се регулира въвеждането на изисквания 
за маркиране на ЕЕО, извършването на дейностите по събиране, транспортиране, временно съхра-
няване, предварително третиране, повторно използване, оползотворяване и/или обезвреждане на 
ИУЕЕО без риск за човешкото здраве и околната среда и информирането на крайните потребители за 
ролята им в разделното събиране на ИУЕЕО и наличните системи за разделно събиране.

По отношение на предметния/обективния/ обхват на наредбата съществуват два списъка от обо-
рудване - положителен и респективно отрицателен. И в тази насока наредбата следва разпоредбите 
на Директивите и по специално тези на чл. 2 от Директива 2002/96/EО.

В този смисъл наредбата буквално възпроизвежда категориите и видовете ЕЕО, посочените в При-
ложение І А и І В на тази директива, които са изброени в Приложение №1, съответно Приложение №2 
на наредбата.

В наредбата се правят и някои допълнителни пояснения, че в предметния обхват се включва и 
излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, образувано в резултат на употребата 
на електрическо и електронно оборудване, посочено по Приложение № 1, както и отпадъците, обра-
зувани при предварително третиране на ИУЕЕО.

Негативният списък за ЕЕО, който не се регулира от наредбата, съдържа изключенията, които са 
възприети и от чл. 2, пар. 3 на Директива 2002/96/EО, като списъкът се доразвива и в окончателния си 
вид включва електрическо и електронно оборудване, което е част от друго оборудване, непопадащо 
в категориите, определени в Приложение № 1; електрическо и електронно оборудване, използвано 
за защитата на интересите на Република България, свързани с националната сигурност, както и за 
оръжия, муниции и бойни материали; електрическо и електронно оборудване, предназначено за спе-
цифични военни цели, както и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, което е 
образувано от ЕЕО по предходните три групи от негативния списък.

По наше мнение електрическото и електронно оборудване, предназначено за специфични военни 
цели, не е следвало да се обособява в отделна група, доколкото с оглед на формулировката на чл. 2, 
пар. 3, изр. 2 от Директива 2002/96/EО се касае само до частен случай и прецизиране на първата група 
ЕЕО, свързано с националната сигурност и за оръжия, муниции и бойни материали.

При така очертания предметен и функционален обхват на наредбата вниманието на нормотвореца 
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е насочено към уреждането на въпросите, свързани с регулирането на изискванията за пусканото на 
пазара на ЕЕО т.е. относно приложния обхват на Директива 2002/95/EО на Европейския парламент 
и на Съвета от 27.01.2003 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в 
електрическото и електронното оборудване.

Съгласно посочения функционален обхват в тази част на наредбата се регулират групите въпроси, 
свързани с транспонирането на двете директиви, а именно от една страна ограничаването на упо-
требата на определени опасни вещества в ЕЕО - предмет на Директива 2002/95/EО, и от друга страна 
въвеждането на изисквания за маркиране на ЕЕО с оглед защитата на потребителите и за улесняване 
на последващите дейности по третиране на ОЕЕО, които са предмет на Директива 2002/96/EО.

Съобразно българското законодателство и в частност съгласно Наредба №3 за класификацията на 
отпадъците ОЕЕО попадат в класификацията на отпадъците, като се дефинира наличието, както на 
цели уреди, така и на компоненти от тях, които са опасни отпадъци.

С цел защита на околната среда и здравето на хората управлението на ОЕЕО, които съдържат опас-
ни вещества, се извършва само от лица, притежаващи съответното разрешение, респективно ком-
плексно разрешително.

В съответствие с разпоредбата на чл. 2, пар. 1 и чл. 4 от Директива 2002/95/EО наредбата забранява 
се пускането на пазара на ЕЕО, попадащо в категории 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 10 съгласно Приложение № 1 от 
наредбата/съответстващи на категории 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 10 от приложение І А от Директива 2002/96/
EО, както и електрически лампи с нажежаема жичка и осветителни тела в домакинствата, съдържащо 
олово, живак, кадмий, шествалентен хром, полибромирани бифенили (ПББ) и полибромирани дифе-
нилетери (ПБДЕ).

Тази забрана не се отнася за случаите на употреба на олово, живак, кадмий и шествалентен хром, оп-
ределени в Приложение № 3 на наредбата/съответстващо на приложението към Директива 2002/95/
EО и за резервните части, използвани за ремонтиране на ЕЕО, пуснато на пазара преди 1.07.2006 г., 
както и за повторно използване на ЕЕО, пуснато на пазара преди 1.07.2006 г.

Тези изключения кореспондират с разпоредбите на Директивата и в частност с разпоредбата на 
чл.4, пар 2 от Директива 2002/95/EО.

За да се извършва ефективен контрол, лицата, които пускат на пазара ЕЕО, удостоверяват съответ-
ствието на ЕЕО, пускано от тях на пазара, с изискванията за спазване на забраната с удостоверение за 
съответствие по образец.

Удостоверението за съответствие или копие от него се съхранява от лицата, които пускат на па-
зара ЕЕО, за срок 5 години, считано от датата на издаването му, и се предоставя при поискване от 
контролните органи. Копие от удостоверението за съответствие се предоставя на дистрибуторите на 
даденото ЕЕО и на лицата, извършващи продажба на крайните потребители, които пускат на пазара 
единствено ЕЕО, което отговаря на изискванията на забраната и за което притежават копие от удос-
товерението за съответствие.

По отношение на разработването и устройствотона ЕЕО наредбата следва препоръките на чл. 4. от 
Директива 2002/96/EО.

Производителите на ЕЕО и производителите на материали и компоненти за ЕЕО предприемат мер-
ки при проектирането и производството им за улесняване на предварителното третиране и оползо-
творяването, особено на повторното използване и рециклирането на ИУЕЕО и на материалите и ком-
понентите от него, както и проектирането и производствените процеси, чрез които се произвежда 
ЕЕО, да не възпрепятстват повторното му използване.

Изключение от тези изисквания се допуска, когато начинът, по който е проектирано ЕЕО, или про-
изводствените процеси, чрез които е произведено, са предпоставка за опазване на човешкото здра-
ве, околната среда и/или за повишаване безопасността на ЕЕО.

По отношение на ЕЕО, в което са вградени батерии и акумулатори, съдържащи опасни вещества, 
производителите са длъжни да осигурят вграждането им по начин, който позволява батериите и аку-
мулаторите да бъдат отстранени от потребителя, когато излязат от употреба.

Във връзка с етикетирането и маркирането наредбата възлага за лицата, които пускат на пазара 
ЕЕО, редица задължения, произтичащи от разпоредбите на чл. 10 от Директива 2002/96/EО.
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Задължените лица са длъжни да маркират ЕЕО с обозначението за маркиране, определено в При-
ложение ІV на Директива 2002/96/EО.

Маркирането се извършва с цел минимализиране изхвърлянето на ИУЕЕО в общия поток битови 
отпадъци, улесняване на неговото разделно събиране и установяване датата на производство или 
пускане на пазара на ЕЕО. Допуска се когато размерът и функциите на ЕЕО не позволяват то да бъде 
маркирано, това може да бъде направено чрез прикрепване към уреда на допълнителен етикет или 
табела с обозначението, или алтернативно чрез отпечатване на обозначението едновременно върху 
опаковката, върху инструкцията за употреба и върху гаранционната карта.

Предвиждат се и специфични изисквания към качеството на маркировката, която не трябва да е 
набръчкана, нагъната или набраздена и трябва да бъде видима, четлива и незаличима след изтрива-
не в продължение на 15 секунди с парче плат, потопено във вода и повторно изтриване в продълже-
ние на 15 секунди с парче плат, потопено в петролеев етер.

Когато ЕЕО вече е маркирано с обозначението и се внася или въвежда на територията на Републи-
ка България от друга държава членка, и качеството на маркировката съответства на посочените изис-
квания, вносителят му или лицето, което го въвежда, се освобождава от задължението да го маркира 
повторно.

Аналогични правила се въвеждат за маркировката, идентифицираща лицето, пускащо на пазара 
ЕЕО, която се поставя върху уреда. Тази маркировка трябва да отговаря на същите изисквания за ка-
чество, посочени по-горе, както и да е четлива, видима и трайна.

Маркировката трябва да съдържа поне наименованието на лице и ЕИК по БУЛСТАТ/за юридически 
лица/, или ако това изискване е неприложимо - друга подходяща маркировка, която идентифицира 
еднозначно лицата, които пускат на пазара ЕЕО. Във втория случай на изпълнителния директор на Из-
пълнителната агенция по околна среда се предоставя информация за вида на избраната маркировка 
преди пускането на пазара на съответното ЕЕО.

В определени случаи е предвидена възможност маркировката да се поставя чрез отпечатването й 
едновременно върху инструкцията или указанията за употреба и върху гаранционната карта, или да 
се поставя върху опаковката, или чрез прикрепване към уреда на етикет или табела с маркировката.

По отношение на ЕЕО, предназначено за употреба в бита, лицата, които го пускат на пазара, задъл-
жително включват в инструкциите или указанията за употреба на уреда информация на български 
език за:

1. изискването за разделното събиране на ИУЕЕО и забраната за изхвърлянето му в контейнери за 
смесени битови отпадъци;

2. създадените системи за обратно приемане и събиране на ИУЕЕО;
3. ролята на потребителите в разделното събиране, повторното използване, рециклирането и дру-

гите форми на оползотворяване на ИУЕЕО;
4. възможното вредно въздействие върху околната среда и човешкото здраве в резултат на нали-

чието на опасни вещества в ЕЕО;
5. значението на обозначението за маркиране на ЕЕО;
6. вида на вградените батерии и акумулатори и начина на отстраняване от потребителя.
Дистрибуторите на ЕЕО и лицата, извършващи продажба на крайните потребители, са длъжни да 

поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за:
1. възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на ИУЕЕО, образувано в бита;
2. другите налични места за предаване на ИУЕЕО;
3. значението на обозначението за маркиране на ЕЕО.
Наредбата в изпълнение на разпоредбите на чл. 8 и чл. 9 от Директива 2002/96/EО третира и задъл-

женията на лицата, пускащи на пазара ЕЕО.
В съответствие с разграничението за предназначението на пусканото на пазара ЕЕО, за бита и из-

вън бита, тези лица имат различни по обем задължения по отношение на ИУЕЕО.
Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, предназначено за употреба в бита, са отговорни изцяло за раз-

делното събиране, транспортирането, временното съхраняване, предварителното третиране, пов-
торното използване, рециклирането, оползотворяването и обезвреждането на ИУЕЕО, образувано в 
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бита. Всяко лице събира ИУЕЕО, което е маркирано от съответното лице и е пуснато на пазара от него 
или не е маркирано, но е от съответната група, в която попада и пусканото от него на пазара ЕЕО.

Събирането на ИУЕЕО, образувано в бита, се извършва без заплащане от страна на крайния му по-
требител.

ИУЕЕО, образувано в бита, се събира в общо количество не по-малко от 4 килограма на жител го-
дишно, като това количество е равно на частта от количеството, за което са отговорни всички произ-
водители и вносители, съответстваща на пазарния му дял в Република България през същата година.

За целта всяко лице извършва групиране на събираното ИУЕЕО в 11 категории, съответстващи на 
категориите, предвидени в Приложение №1 на наредбата и Приложение І В на Директива 2002/96/EО. 
Разликата е единствено в отделянето в специална категория на газоразрядните лампи.

Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, предназначено за употреба извън бита, отговарят за събира-
нето, временното съхраняване, транспортирането, предварителното третиране, повторното използ-
ване, рециклирането, оползотворяването и обезвреждането на ИУЕЕО, образувано извън бита, което 
е надлежно маркирано.

Всяко такова лице е длъжно да събере разделно цялото количество маркирано ИУЕЕО и образува-
но от пуснатите на пазара от него ЕЕО, без заплащане от страна на притежателите на ИУЕЕО.

За събирането, транспортирането, временното съхраняване, предварителното третиране, ре-
циклирането, оползотворяването и обезвреждането на ИУЕЕО, образувано от източници извън бита, 
което не е маркирано, отговарят притежателите на това ИУЕЕО.

За разделното събиране, транспортирането, временното съхраняване, предварителното третира-
не, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на негодните за употреба батерии и 
акумулатори, образувани в резултат на предварителното третиране на ИУЕЕО, отговарят лицата, ко-
ито пускат на пазара такова ЕЕО.

След събирането на ИУЕЕО от задължените лица те са длъжни да го предадат за повторно използ-
ване като цял уред или за предварително третиране, рециклиране и/или оползотворяване.

Подлежат на предаване и получените при разкомплектоване на ИУМПС отпадъци от ЕЕО и отделе-
ните НУБА, като тези количества се признават по реда на специалните наредби за ИУМПС и НУБА.

В зависимост от съответната категория ЕЕО лицата, които ги пускат на пазара, трябва да постигнат 
определени цели в проценти за количествата предадени ИУЕЕО съответно с цел за повторно използ-
ване, оползотворяване и рециклиране на материали и компоненти.

С наредбата са възприети стойностите, заложени в чл. 7, пар 2 на Директива 2002/96/EО.
В количеството се включват и изпратените и/или изнесени компоненти, материали и вещества от 

ИУЕЕО от територията на страната към територията на друга държава членка за посочените цели в 
съответствие с Регламент 1013/2006. Повторно използваните ИУЕЕО като цял уред и отделените НУБА 
не се включват в това количество.

За да изпълняват целите си за събиране и последващо предаване за повторно използване, опол-
зотворяване и рециклиране на материали и компоненти, лицата, които пускат на пазара ЕЕО, изпъл-
няват задълженията индивидуално или чрез колективни системи, осъществявани от организация по 
оползотворяване.

Организацията по оползотворяване на ИУЕЕО и лицата, които пускат на пазара ЕЕО, изпълняващи 
задълженията си индивидуално, до 15 април на текущата година представят на министъра на околна-
та среда и водите одиторски доклад, изготвен от регистриран одитор, за предходната година с ясно 
изразено мнение и заключение дали са изпълнили целите, както и заключение за съответствието 
между количеството, пуснато на пазара ЕЕО от всеки производител и вносител на ЕЕО и определе-
ната продуктова такса за него, както и заключение за това дали изпълняват задълженията си по тази 
наредба и по ЗУО.

В случай, че се констатира неизпълнение на съответните цели от страна на лицата, които пускат на 
пазара ЕЕО, които изпълняват задълженията си индивидуално или от отделни членове на организа-
цията по оползотворяване на ИУЕЕО, в доклада се посочва и размерът на определената продуктова 
такса за ЕЕО, която следва да се заплати в ПУДООС.

Всеки от варианите има свои особенности, като е редно да изтъкнем, че независимо от избрания 
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вариант, продуктовата такса се дължи и във всички случаи, както е посочено по-долу, когато лицето, 
пускащо на пазара ЕЕО, не е изпълнило нормативните си задължения.

Задължените лица могат да изберат и трети вариант, а именно да заплащат единствено продуктова 
такса на ПУДООС, която се явява финансова компенсация и тогава лицата не са обвързани с посоче-
ните задължения за събиране и предаване.

Министърът на околната среда и водите до 31 май на текущата година определя със заповед лица-
та, които заплащат продуктова такса, и лицата, които са изпълнили съответните цели и не заплащат 
продуктова такса.

Продуктовата такса се заплаща въз основа на информацията, съдържаща се в докладите, както и 
размера на дължимата такса при неизпълнение на целите и при липсата на одиторски доклад, когато 
такъв следва да бъде представен от организациите по оползотворяване или от лицата, изпълняващи 
индивидуално задълженията си.

Когато лицата, които пускат на пазара ЕЕО, изберат да изпълняват задълженията си чрез колектив-
на система, тази система се осъществява чрез организация по оползотворяване на ИУЕЕО.

Организацията по оползотворяаване е юридическо лице, с членове лица които пускат на пазара 
ЕЕО.

Лицата могат да изберат да не бъдат членове на ОО, а да сключат с нея договор, като се считат за 
изпълняващи задълженията си чрез колективна система.

Организацията по оползотворяаване трябва да получи съответното разрешение за извършване на 
дейности по управление на отпадъци съгласно ЗУО. За целта ОО изготвя програма за управление на 
отпадъците, която се одобрява от съответните структури на МОСВ. При изготвянето или изменението 
на програмата ОО може да привличат и представители на браншови организации, и други заинтере-
сувани лица. Програмата съдържа като минимум:

1. описание на избраната система за разделно събиране, начина на изпълнение на задълженията 
по събиране и предаване на ИУЕЕО и предварителен финансов разчет за обезпечаване на инвестици-
онните и експлоатационните разходи по години, както и доказателства за финансовото обезпечаване 
на първоначалните инвестиционни и експлоатационни разходи;

2. мерки за изпълнение на целите по събиране и предаване в съответствие със сроковете;
3. план за увеличаване на количеството разделно събрано, оползотворено, рециклирано и повтор-

но използвано ИУЕЕО за изпълнение на мерките по т. 2;
4. мерки за събиране на ИУЕЕО от домакинствата, административните, социалните и обществените 

сгради, търговските и други обекти и план, посочващ сроковете за сключване на договори за раздел-
но събиране и обратно приемане на ИУЕЕО и обхващане на жителите, които ще бъдат обслужвани 
от системата за организирано разделно събиране на ИУЕЕО по години в съответствие с целите по 
събиране и предаване;

5. мерки за събиране на ИУЕЕО, образувано извън бита, и план, посочващ сроковете за сключване 
на договори за приемане на ИУЕЕО от притежателите му, които ще бъдат обслужвани от системата за 
организирано разделно събиране на ИУЕЕО;

6. мерки, които ще бъдат взети в случай на временно прекъсване на събирането или намаляване 
количеството на събраното ИУЕЕО и неговото последващо оползотворяване, рециклиране и повтор-
но използване;

7. мерки за компенсиране на евентуални негативни влияния върху пазарната цена на рециклира-
ните материали;

8. мерки за привличане на лицата, които пускат на пазара ЕЕО в предлаганата от организацията по 
оползотворяване система за разделно събиране и за изпълнение на целите;

9. план за информиране и привличане на потребителите за участие в разделното събиране на 
ИУЕЕО, съдържащ провеждането на информационни кампании и разработването на информационни 
материали, насочени към индустрията, домакинствата и учебните заведения, както и предварителен 
финансов разчет на плана по години;

10. мерки за намаляване съдържанието на опасни вещества и препарати, вложени в ЕЕО при про-
изводството му, както и мерки за изпълнение на изискванията за проектирането и производството, 
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разработени от производителите, участващи в организацията по оползотворяване или сключили 
предварителни договори с нея;

11. мерки за улесняване на предварителното третиране и оползотворяването, особено на повтор-
ното използване и рециклирането на ИУЕЕО и на компоненти и материали от него, разработени от 
производителите, участващи в организацията по оползотворяване или сключили предварителни до-
говори с нея;

12. мерки за изпълнение на целите по чл. 12 и 13 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара 
на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори 
относно негодните за употреба батерии и акумулатори, образувани в резултат на предварителното 
третиране на ИУЕЕО.

Предвидените средствата по т. 9 не може да са по-малко от 5 на сто от средствата, постъпващи от 
участващите в организацията по оползотворяване лица, които пускат на пазара ЕЕО.

За изпълнение на задълженията за събиране, рециклиране и оползотворяване на ИУЕЕО орга-
низацията по оползотворяване и повторно използване на цели уреди и компоненти, материали и 
вещества от ИУЕЕО договори с лица, които извършват дейности по третиране и транспортиране на 
отпадъци или с кметове на общини.

Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, могат да изберат да изпълняват задълженията си индивидуал-
но.

Тези лица трябва да се снабдят с разрешение, регистрационен документ за извършване на дей-
ности с отпадъци или комплексно разрешително.

Когато не притежават такива документи, лицата трябва да сключат договор с лица, притежава-
щи посочените документи, които извършват дейности по третиране и транспортиране на отпадъци 
включителносъбиране, временно съхраняване и предварително третиране.

За да изпълняват индивидуано задълженията си, лицата изготвят програма за управление на отпа-
дъците, която се одобрява от съответните РИОСВ. Програмата съдържа като минимум:

1. описание на избраната система за разделно събиране и за начина на изпълнение на задължени-
ята по събиране и предаване, предварителен финансов разчет за обезпечаване на инвестиционните 
и експлоатационните разходи по години, както и доказателства за финансовото обезпечаване на пър-
воначалните инвестиционни и експлоатационни разходи;

2. мерки за изпълнение на целите по събиране и предаване в съответствие със сроковете;
3. план за увеличаване на количеството разделно събрано, оползотворено, рециклирано и повтор-

но използвано ИУЕЕО за изпълнение на мерките по т. 2;
4. мерки за събиране на ИУЕЕО от домакинствата, административните, социалните и обществените 

сгради, търговските и други обекти и план, посочващ сроковете за сключване на договори за раздел-
но събиране и обратно приемане на ИУЕЕО и обхващане на жителите, които ще бъдат обслужвани 
от системата за организирано разделно събиране на ИУЕЕО по години в съответствие с целите по 
събиране и предаване;

5. мерки за събиране на ИУЕЕО, образувано извън бита, и план, посочващ сроковете за сключване 
на договори за приемане на ИУЕЕО от притежателите му, които ще бъдат обслужвани от системата за 
организирано разделно събиране на ИУЕЕО;

6. сключени предварителни договори за изпълнение на задълженията по събиране и предаване;
7. мерки, които ще бъдат взети в случай на временно прекъсване на събирането или намаляване 

количеството на събраното ИУЕЕО и неговото последващо оползотворяване, рециклиране и повтор-
но използване;

8. мерки за компенсиране на евентуални негативни влияния върху пазарната цена на рециклира-
ните материали;

9. план за информиране и привличане на потребителите за участие в разделното събиране на 
ИУЕЕО, съдържащ провеждането на информационни кампании, насочени към учебните заведения, 
домакинствата и индустрията, както и предварителен финансов разчет на плана по години;

10. мерки за намаляване съдържанието на опасни вещества и препарати, вложени в ЕЕО при про-
изводството му, както и мерки за изпълнение на изискванията за проектирането и производството, 
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разработени от производителите;
11. мерки за улесняване на предварителното третиране и оползотворяването, особено на повтор-

ното използване и рециклирането на ИУЕЕО и на компоненти и материали от него;
12. мерки за изпълнение на целите по чл. 12 и 13 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара 

на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори 
относно негодните за употреба батерии и акумулатори, образувани в резултат на предварителното 
третиране на ИУЕЕО.

Средствата по т. 9 не може да са по-малко от 5 на сто от средствата за изпълнение на целите по 
събиране и предаване на ИУЕЕО.

Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, които изпълняват задълженията си събиране и предаване на 
ИУЕЕО индивидуално, осигуряват за своя сметка:

1. събирането, временното съхраняване, повторното използване, предварителното третиране, 
транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на ИУЕЕО, както и постигане на целите по 
по събиране и предаване на ИУЕЕО;

2. обратното приемане на мястото на продажбата или на друго подходящо място на ИУЕЕО, обра-
зувано в резултат на употребата на пуснатото от тях на пазара ЕЕО.

Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, предназначено за употреба извън бита, могат да сключват с 
крайните потребители на ЕЕО договори за друг начин на финансово обезпечаване на посочените раз-
ходи.

За да се обхване нормативно всички участници в процеса на управление на отпадъците от ИУЕЕО, 
наредбата регулира и правата, и задълженията на лицата, които извършват дейностите по третиране 
и транпортиране на отпадъци включително конкретното извършване на дейностите по събиране, 
транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, оползотворяване и обезвреж-
дане на ИУЕЕО.

В зависимост от опасните свойства на третираното ИУЕЕО тези лица трябва да притежават визира-
ното в чл. 6, пар. 2 и пар. 4 от Директива 2002/96/ЕО разрешително, което може да е под формата на 
разрешение, регистрационен документ или комплексно разрешително.

Изключение се допуска само относно събиране на ИУЕЕО в обектите на лица, предлагащи ЕЕО за 
продажба на крайните потребители, когато обектите и съдовете за събиране се обслужват от друго 
лице, което притежава съответното разрешително.

В структурата на управление важно място заемат системите за разделно събиране на ИУЕЕО пред-
видени и в чл. 5 на Директива 2002/96/ЕО.

Дейността на тези системи относно ИУЕЕО образувано в бита се осигурява от лицата, които пускат 
на пазара такова предназначено за употреба в бита ЕЕО. Като минимум тези лица трябва да осигу-
рят:

1. събиране от крайните потребители посредством един от трите начина:
 - чрез превозни средства от местата, в които се образува ИУЕЕО;
 - чрез поставяне на съдове за събиране, разположени на мястото на продажбата на ЕЕО от същия 

вид или на друго достъпно място в района, в който се образува ИУЕЕО;
 - чрез оборудване на места за разделно събиране на ИУЕЕО;
2. предаване на събраното ИУЕЕО на площадки за временно съхраняване, съоръжения за предва-

рително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане.
При определянето на броя и разположението на местата за разделно събиране на съответния вид 

ИУЕЕО се отчита броят на жителите в съответното населено място като създадените от лицата, които 
пускат на пазара ЕЕО, системи за разделно събиране трябва да осигуряват най-малко едно място на 
10 000 жители. При остатък, по-голям или равен на 2000 жители, се определя отделно място за раз-
делно събиране.

Отчитат се и количеството ЕЕО, пуснато на пазара от съответното лице, което пуска на пазара ЕЕО, 
както и броят, и разположението на вече изградените системи за разделно събиране на ИУЕЕО.

Въвеждането на системи за разделно събиране на ИУЕЕО не трябва да възпрепятства функцио-
нирането на съществуващите системи за събиране на битови отпадъци и за разделно събиране на 
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други масово разпространени отпадъци. Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, могат да установят де-
позитни системи или други условия, облекчаващи потребителите при приемането за ЕЕО, пуснато от 
тези лица на пазара.

При предаване и приемане на ИУЕЕО за повторно използване като цял уред, както и при предаване 
и приемане за повторно използване на компоненти, материали и вещества, отделени при предвари-
телното третиране на ИУЕЕО, се попълва декларация по образец, която се подписва от предалия и 
приелия. Тя се изготвя от лицата, извършващи дейностите по събиране, временно съхраняване и/или 
предварително третиране, и се съхранява от тях в 5-годишен срок от нейното изготвяне.

Крайните потребители предават ИУЕЕО в определените места, като ИУЕЕО може да се да върне 
от потребителите и в търговските обекти при покупката на ново ЕЕО от същия вид и изпълняващо 
същите функции.

Кметът на общината определя места за разполагане на съдове, места за разделно събиране и пло-
щадки за временно съхраняване на ИУЕЕО върху общински имоти на територията на общината в съ-
ответствие с общинката програма за управление на отпадъците. При необходимост кметът на общи-
ната може да определи нови места.

Кметът на общината организира дейностите по събиране и временно съхраняване на ИУЕЕО и пре-
даването му за предварително третиране, повторно използване, рециклиране, оползотворяване и/
или обезвреждане при наличие на сключен договор, финансиран от организация по оползотворява-
не на ИУЕЕО, лицата, които пускат на пазара ЕЕО, които изпълняват задълженията си индивидуално 
или от предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

За извършване на дейностите по опазване на околната среда кметът на общината сключва и дого-
вори с лицата, извършващи дейности по третиране и транспортиране на отпадъци от ИУЕЕО.

Кметът на общината изготвя и утвърждава график за събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, включ-
ващ не по-малко от две дати годишно. Графикът се изготвя съвместно с лицата, с които има сключени 
договори, и се обявява чрез местните средства за масово осведомяване и по друг подходящ начин.

Лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители, сключват договор с органи-
зация по оползотворяване на ИУЕЕО с лицата, които пускат на пазара ЕЕО, индивидуално изпълнява-
щи задълженията си по наредбата или с лица, които извършват дейности по транспортиране и тре-
тиране на ИУЕЕО. При наличието на такъв договор лицата, които извършват продажба на крайните 
потребители, предвиждат място за събиране на ИУЕЕО, образувано в бита на територията, на която 
извършват продажбата и приемат без заплащане от страна на крайните потребители ИУЕЕО образу-
вано в бита в същото количество, от същия вид или изпълняващо същите функции както закупеното 
от потребителя.

Отказ от приемане е допустим при условията на чл. 5, пар 2 б, гна Директива 2002/96/ЕО, когато 
предаваното ИУЕЕО поради наличие на замърсяване представлява риск за човешкото здраве, не е 
цял уред или съдържа отпадъци, които не са част от ИУЕЕО.

За ИУЕЕО, образувано извън бита, се прилага друг режим. Това ИУЕЕО се събира разделно на мяс-
тото на образуване от неговите притежатели.

Когато това ИУЕЕО е маркирано, притежателите са длъжни да организират временното му съхра-
няване на мястото на образуване и да уведомят производителя и вносителя на ЕЕО, който го е марки-
рал, за наличните количества ИУЕЕО. 

Когато това ИУЕЕО не е маркирано, притежателите са длъжни да организират за своя сметка вре-
менното му съхраняване на мястото на образуване и предаването на цялото количество ИУЕЕО, об-
разувано извън бита, за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреж-
дане. 

Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, предназначено за употреба извън бита, предоставят на по-
требителите писмена информация на български език за значението на маркировката и за начина на 
изпълнение на задълженията си - индивидуално или чрез колективни системи, осъществявани от 
организация по оползотворяване.

ИУЕЕО се събира, временно се съхранява и транспортира по начин, който не възпрепятства пов-
торното му използване, рециклирането и оползотворяването му.
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Изрично се забранява чупенето на излезли от употреба газоразрядни лампи и електронно-лъчеви 
тръби и се предприемат мерки за предотвратяване на случайното им счупване освен ако чупенето не 
е част от технологията за оползотворяване или обезвреждане.

При транспортиране на излезли от употреба газоразрядни лампи превозното средство трябва да е 
снабдено със сяра в количества най-малко два грама на килограм лампи, която да бъде използвана в 
случай на авария или пътнотранспортно произшествие.При транспортирането на ИУЕЕО, съдържащо 
опасни вещества, се прилагат изискванията на националните и международни актове относно прево-
за на опасни товари, включително се попълва транспортна карта. 

По отношение на проектирането, оборудването и експлоатацията на  площадките за временно 
съхраняване и за предварително третиране на ИУЕЕО се прилагат транспонираните в приложение № 
6 на наредбата изисквания на чл. 6, пар. 3 на Директива 2002/96/ЕО, включително приложение ІІІ на 
същата директива.Националната уредба е въвела по строг режим като е предвидила всички тези пло-
щадки да отговарят на изискванията на специализираната Наредбата за изискванията за третиране и 
транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, цитирана по-горе. 

Всички местата за разделно събиране на ИУЕЕО и площадките за временно съхраняване се обозна-
чават с табели „Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване”. 

При прилагането на дейностите свързани с предварително третиране на ИУЕЕО се приоритетно 
се отстраняват всички флуиди и се прилагат транспонираните в приложение № 7 на наредбата мини-
малните изисквания на чл. 6, пар. 1 на Директива 2002/96/ЕО, включително приложение ІІ на същата 
директива.

Всички тези дейности се извършват по начин, който не възпрепятства пригодността на отделените 
от предварителното третиране компоненти, вещества и материали за последващото им повторно 
използване, рециклиране и/или оползотворяване, както и повторното използване на целите уреди. 

Предварителното третиране на ИУЕЕО, съдържащо хлорфлуорвъглеводороди, хидрохлорфлуо-
ровъглеводороди, хидрофлуоровъглеводороди или въглеводороди, и други вещества нарушаващи 
озоновия слой се извършва при спазване на специалните изисквания на Наредбата за осъществяване 
на контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой, приета с Постановление № 
254 на Министерския съвет от 1999 г. за контрол и управление на вещества, които нарушават озоно-
вия слой. 

Когато в резултат на предварителното третиране на ИУЕЕО се образуват отпадъци, съдържащи 
благородни метали, радиоактивни вещества, отпадъци от черни и цветни метали или негодни за упо-
треба батерии и акумулатори, се прилагат изискванията на специализираните наредби.

Наредбата въвежда принципна забрана за депонирането на разделно събраното излязло от упо-
треба електрическо и електронно оборудване. 

На обезвреждане се подлагат единствено неподлежащите на повторно използване, рециклиране 
и/или оползотворяване отпадъци от предварителното третиране на ИУЕЕО. 

Тези отпадъците, когато съдържат опасни вещества, се подлагат на предварително третиране пре-
ди депониране за ограничаване разтворимостта на съдържащите се в тях опасни вещества в услови-
ята на депото или се депонират в корозионно устойчиви съдове.

Изключително важен компонент на цялостното управление на отпадъците от ИУЕЕО е изграждане-
то на добра информационна среда и стимулирането на комуникацията между ангажираните правни 
субекти. Значението на информационната среда е изтъкнато още в преамбюла на Директива 2002/96/
ЕО, където между другото в пар. 21-24 се изтъква че:

Информация за потребителите относно изискванията да не се изхвърлят отпадъци от електриче-
ско и електронно оборудване като несортирани общински отпадъци и разделното им събиране, как-
то и относно системите за събиране и тяхната роля при управлението на отпадъците от електрическо 
и електронно оборудване, е необходима за успеха при събирането им.

Такава информация предполага подходящо маркиране на електрическо и електронно оборудване, 
което може да бъде поставено в кофи за отпадъци или подобни средства за събиране в общините.

Осигурената от страна на производителите на информация за идентификацията на компонентите 
и материалите е важна за улесняване управлението и по-специално за обработката и оползотворява-
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нето/рециклирането на отпадъците от електрическо и електронно оборудване.
За да се наблюдава постигането на целите на настоящата директива, е необходима информация 

относно теглото, или ако това не е възможно, на броя на електрическото и електронното оборудване, 
пуснато на пазара в Общността и степента му на събиране, повторна употреба, включително възмож-
но повторното използване на целия уред, оползотворяването/рециклирането и износа на отпадъци-
те от такова оборудване, събрани в съответствие с настоящата директива.

Държавите членки гарантират, че инфраструктурата за извършване на инспекции и мониторинг 
позволява да се провежда контрол за надлежното прилагане на настоящата директива, като се има 
предвид, inter alia, Препоръка 2001/331/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4.04.2001 г. от-
носно определяне на минимални критерии за екологични инспекции в държавите членки. За Репу-
блика България такива инспекции се явяват съответните РИОСВ.

Значението на информационната среда и комуникацията е препотвърдено и в чл. 7, пар. 3, чл. 10, 
чл. 11 и чл. 12 от Директива 2002/96/ЕО.

Националнното право също отчита значението на информацията и отчетността, като в светлината 
на цитираните разпоредби въпросът трябва да се разглежда в няколко аспекта.

Информацията трябва да се събира и обобщава от националните контролни органи, които съот-
ветно я предоставят в обобщен вид на Комисията за целите на мониторинга по приложението на 
Директивата.

Информацията се събира и обобщава от конкретен национален орган, който създава необходима-
та база данни за провеждане на националната политика и с целите на прогностиката.

Задължените субекти си предоставят един на друг информация за провеждане на съвместните по-
литики и с оглед на информационното обезпечаване на отделните дйности, свързани с управлението 
на ИУЕЕО.

Задължените субекти предоставят информация на потребителите за защитата на техните потреби-
телски права, както и с оглед на улесняне на дейностите по последващото събиране, транспортиране 
и оползотворяване на ИУЕЕО.

Всички тези аспекти на изграждането на информационаната среда са намерили място в разпоред-
бите на разглежданата наредба и свързаните с нея актове.

Основният орган, който събира и обобщава информацията в национален обхват, е ИАОС.
Всички лицата, които извършват дейности по третиране и транспортиране на отпадъци, водят от-

четни книги, уредени в ЗУО и цитираната Наредба № 9 от 2004г.
Всички лица, извършващи дейности по събиране и временно съхраняване на ИУЕЕО, освен опера-

тори на площадки за временно съхраняване на ИУЕЕО, разположени при мястото на образуването 
им, изготвят годишен отчет по образец.

Всички лица, извършващи дейности по предварително третиране на ИУЕЕО, изготвят годишен от-
чет по образец и списък на лицата, извършващи дейности по оползотворяване и/или обезвреждане 
на отпадъците от предварителното третиране на ИУЕЕО, включващ съответните кодове и количества 
за всяко лице.

Тези отчети не включват информация за количеството ИУЕЕО, въведено на територията на Репу-
блика България от друга държава членка и/или внесено за оползотворяване по реда на Регламент 
1013/2006/ЕО.

Отчетите за предходната година се предоставят в ИАОС до 20 февруари на текущата година.
Всички лица, извършващи дейностите събиране, временно съхраняване, предварително третира-

не и/или оползотворяване на ИУЕЕО, оператори на площадки за временно съхраняване на ИУЕЕО, 
разположени при мястото на образуването им представят в ИАОС в 20-дневен срок след края на все-
ки тримесечен период на текущата година информация за количеството събрано ИУЕЕО по образец.

Тази информация за събрано на територията на страната количество ИУЕЕО за съответния период 
се обобщава в 10-дневен срок от получаването й от изпълнителния директор на ИАОС, като той оси-
гурява достъп по подходящ начин до информацията и при поискване я предоставя писмено.

Всички лица, които пускат на пазара на Република България ЕЕО, предоставят информация в елек-
тронен формат за количеството ЕЕО, пуснато от тях на пазара, изготвена на база месечна справка-де-
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кларация.
Информацията се подава в информационната система, поддържана от ИАОС, като задължително 

се посочва и начинът на изпълнение на задълженията, както и заплатената продуктова такса от лица-
та, които плащат в ПУДООС.

Лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, и организациите по оползотворяване на 
ИУЕЕО за всяко лице - член на организацията, предоставят информация на изпълнителния директор 
на ИАОС за количеството ЕЕО, пуснато на пазара и изнесеното и/или изведеното ЕЕО от количеството, 
пуснатото на пазара.

Изпълнителният директор на ПУДООС предоставя на изпълнителния директор на ИАОС за всяко 
лице, заплатило продуктова такса, информация за количеството ЕЕО, за което лицата са заплатили 
продуктова такса и за което е възстановена платената продуктова такса.

Изпълнителният директор на ПУДООС предоставя на изпълнителния директор на ИАОС до 31 март 
на всяка година информация за събраните средства от продуктови такси през предходната календар-
на година от пуснатото на пазара ЕЕО и за предприетите мерки през предходната година за организи-
ране на разделното събиране, количеството разделно събрано, повторно използвано, рециклирано 
и оползотворено ИУЕЕО в резултат на изпълнение на проекти, финансирани от ПУДООС.

Директорът на Агенция „Митници” предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация 
относно количествата внесено и изнесено от страната ЕЕО.

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите (НАП) предоставя на изпълни-
телния директор на ИАОС информация относно количествата ЕЕО, въведени на територията на стра-
ната от друга държава членка, и изпратени от територията на страната към територията на друга 
държава членка, както и за произведените количествата ЕЕО.

Информацията се предоставя за текущата година в 20-дневен срок от изтичането на съответния 
тримесечен период - 1 януари - 31 март; 1 април - 30 юни; 1 юли - 30 септември и 1 октомври - 31 де-
кември.

В 10-дневен срок от получаване на информацията изпълнителният директор на ИАОС обобщава 
количествата през съответния период и осигурява достъп до информацията за трети лица по подхо-
дящ начин.

Председателят на Националния статистически институт (НСИ) предоставя на изпълнителния ди-
ректор на ИАОС до 31 октомври на всяка година данни за пуснатото на пазара ЕЕО от производители-
те в страната през предходната календарна година, както и за внесеното, въведеното на територията 
на страната от друга държава членка на ЕЕО, изпратеното от територията на страната към територи-
ята на друга държава членка ЕЕО, както и за изнесеното от страната ЕЕО.

Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и председателят на 
Комисията за защита на потребителите предоставят до 31 март на всяка година на изпълнителния 
директор на ИАОС информация за осъществения контрол за съответствието на пусканото на пазара 
ЕЕО с изискванията за ограничаване на опасните вещества и прилагането на маркировка.

Организациите по оползотворяване и лицата, които пускат на пазара ЕОО, както и тези, изпълнява-
щи задълженията си индивидуално, представят до 31 март на всяка година на изпълнителния дирек-
тор на ИАОС информация за предприетите мерки през предходната календарна година за:

1. изпълнението на ограничението за употреба на опасни вещества и съдържанието на маркиров-
ката;

2. изпълнението на целите по събиране и предаване в съответствие със сроковете;
3. изпълнението на плана за увеличаване на количеството разделно събрано, оползотворено, ре-

циклирано и повторно използвано ИУЕЕО;
4. събирането на ИУЕЕО от домакинствата, административните, социалните и обществените сгра-

ди, търговските и други обекти;
5. събирането на ИУЕЕО, образувано извън бита;
6. случаите на временно прекъсване на събирането или намаляване количеството на събраното 

ИУЕЕО и неговото последващо оползотворяване, рециклиране и повторно използване;
7. компенсирането на негативните влияния върху пазарната цена на рециклираните материали;
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8. информирането и привличането на потребителите за участие в разделното събиране на ИУЕЕО, 
проведените информационни кампании и разработените информационни материали, насочени към 
индустрията, домакинствата и учебните заведения, както и изразходваните средства за тези дей-
ности;

9. намаляването на съдържанието на опасни вещества и препарати, вложени в ЕЕО при производ-
ството му;

10. информирането на лицата, които извършват събиране, временно съхраняване, предварително 
третиране и оползотворяване на ИУЕЕО относно различните компоненти и материали на ЕЕО, както 
и относно местоположението на опасните вещества и препарати в него с цел улесняване на повтор-
ното използване и правилното и екологосъобразно предварително третиране, оползотворяване и 
обезвреждане на ИУЕЕО, включително поддръжката и ремонта му;

11. улесняването на предварителното третиране, оползотворяването, повторното използване и ре-
циклирането на ИУЕЕО и компоненти и материали от него.

В същия срок организациите по оползотворяване на ИУЕЕО представят и информация за предпри-
етите мерки за привличане на лицата, които пускат на пазара ЕЕО в организацията по оползотворя-
ване.

В същия срок лицата, които пускат на пазара ЕЕО и които изпълняват задълженията си индивидуал-
но, представят информация за броя и изпълнението на сключените договори.

В същия срок организациите по оползотворяване и лицата, които пускат на пазара ЕЕО, изпълня-
ващи задълженията си индивидуално, предоставят на изпълнителния директор на ИАОС обобщена 
информация от документите по Регламент 1013/2006 за превоз на отпадъци на Европейската общност 
относно количеството отпадъци от ИУЕЕО, изпратено от територията на страната към територията на 
друга държава членка и/или изнесено през предходната година, по зададен формат от изпълнител-
ния директор на ИАОС.

Като събира и обобщава информацията от всички изброени източници и други налични бази дан-
ни, включително данните от одиторските доклади, до 15 декември на всяка година изпълнителният 
директор на ИАОС изготвя и представя на министъра на околната среда и водите доклад за предход-
ната година относно прилагането на наредбата.

Изпълнителният директор на ИАОС предоставя доклада на национални и международни органи-
зации, когато това се изисква в съответствие с международни договори, влезли в сила за Република 
България.

В доклада се включат освен обобщените данни също и изводи за постигането на целите по събира-
не и предаване за последващо оползотворяване и повторно използване в национален мащаб, както и 
информация за броя на издадените разрешения, комплексни разрешителни и регистрационни доку-
менти по чл. 12 от ЗУО за дейности с ИУЕЕО, за броя на разрешенията на организациите по оползотво-
ряване и за броя на производителите и вносителите, изпълняващи задълженията си индивидуално.

В доклада не се включват отпадъците от производството на ЕЕО.
Министърът на околната среда и водите осигурява информирането на обществеността за доклада 

по подходящ начин.
Изпълнителният директор на ИАОС със съдействието на председателя на НСИ и изпълнителния 

директор на ПУДООС изготвя и въвежда в действие компютърна информационна система за отчи-
тане и контрол на прилагането на наредбата, с която се осигурява обработването на събираната от 
ИАОС информация и изготвянето на годишния доклад.

Изпълнителният директор на ИАОС осигурява при поискване от регистриран одитор и от лицата, 
изпълняващи задълженията си по наредбата индивидуално или чрез колективна система, информа-
ция на хартиен носител за количеството пуснато на пазара ЕЕО, както и за количеството събрано 
ИУЕЕО.

В съответствие и с чл. 11, пар. 1 от Директива 2002/96/ЕО лицата, които пускат на пазара ЕЕО, оси-
гуряват на лицата, които извършват събиране, временно съхраняване, предварително третиране и 
оползотворяване на ИУЕЕО, информация относно различните компоненти и материали на ЕЕО, както 
и местоположението на опасните вещества и препарати в него с цел улесняване на повторното из-
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ползване, правилното и екологосъобразно предварително третиране, оползотворяване и обезвреж-
дане на ИУЕЕО, включително поддръжката и ремонта му. Информацията се предоставя в срок от 3 ме-
сеца от пускането на съответното ЕЕО на пазара под формата на наръчници, инструкции, електронни 
носители и достъп в реално време.

Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, участващи в организация по оползотворяване на ИУЕЕО, й 
представят копие от информацията, която подават до ИАОС за количеството ЕЕО, пуснато от тях на 
пазара, изготвена на база месечна справка-декларация.

Контролните правомощия на държавните и общински органи се разпределят според тяхната ком-
петентност.

 - Министърът на околната среда и водите или упълномощени от него длъжностни лица контроли-
рат изпълнението на програмите на организаиите по оползатворяване на ИУЕЕО.

 - Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите или упълномощено от него 
длъжностно лице контролира правилното начисляване и своевременното заплащане на продукто-
вата такса от лицата, които пускат на пазара ЕЕО, предназначено за употреба в бита, изпълнението 
на програмите на лицата, които пускат на пазара ЕЕО, изпълняващи задълженията си индивидуално, 
изпълнението на задълженията по наредбата и ЗУО на лицата, които пускат на пазара ЕЕО, спазването 
на условията, определени в разрешителните документи за дейности с отпадъци от ИУЕЕО и отпадъци 
от него, изпълнението на задълженията на кметовете на общини по наредбата, включително изпъл-
нението на договорите, сключени от кметовете на общини с ПУДООС за ежемесечното количество 
разделно събрано ИУЕЕО в общината.

 - Кметът на общината контролира изпълнението на задълженията във връзка със сключените до-
говори на общината.

 - Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор осъществява кон-
трол за съответствието с изискванията на забраната за използване на опасни вещества и маркиране-
то на пусканото на пазара ЕЕО, за което са определени съществени изисквания в наредбите по чл. 7 
от Закона за техническите изисквания към продуктите.

 - Председателят на Комисията за защита на потребителите или упълномощено от него длъжностно 
лице осъществява контрол за съответствието с изискванията на забраната за използване на опасни 
вещества и маркирането на пусканото на пазара ЕЕО, за които не се прилага Законът за техническите 
изисквания към продуктите и нормативните актове по прилагането му.

6. Институционална рамка

Институционалната рамка се определя според вида на ангажираните субекти и обема на техните 
задължения.

Според правния си статус и компетенциите си субектите се разделят на публични и частни.
Публичните субекти се разделят на държавни и общински органи.
Частните субекти се разделят на търговски субекти и потребители.
Търговските субекти се делят основно на две групи.
Първата група съставлява лицата, които пускат на пазара ЕЕО, в чиято група се включват произво-

дители, вносители и лица, които въвеждат ЕЕО от друга държава членка на ЕО.
Втората група включва дистрибуторите и лицата, които продават ЕЕО на крайни потребители.
Особенно място заемат след търговските субекти организациите по ополотворяване и лицата, 

които извръшват дейности по третиране и транспортиране, включително разделното събиране, 
транспортирането, временното съхраняване, предварителното третиране, повторното използване, 
рециклирането, оползотворяването и обезвреждането на ИУЕЕО.

Потребителите или т.н. крайни потребители могат да се разделят според това какво ЕЕО закупуват 
или използват - предназначено за бита или съответно извън бита.

Самостоятелна група са притежателите на ИУЕЕО, които по принцип са потребители, но биха мог-
ли да бъдат и други правни субекти от изброените групи, доколкото те упражняват държане върху 
ИУЕЕО.
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1. Компетентни органи:
1.1. Държавни органи:
1.1.1. Министерство на околната среда и водите/МОСВ/:
 - упражнява цялостен контрол върху националаната политика по управление на ИУЕЕО;
 - Министърът на околната среда и водите определя със заповед лицата, които заплащат или не 

заплащат продуктова такса;
 - упражнява контролна компетентност върху програмите на ОО.
1.1.2. Регионални инспекции по околна среда и води/РИОСВ/:
 - упражняват контрол върху регионалната политика по управление на ИУЕЕО в района си на дейст-

вие;
 - упражняват контролна компетентност върху други програми извън тези на ОО.
1.1.3. Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
 - тя е координиращ орган за събиране и обобщаване на информацията, свързана с ИУЕЕО
 - администрира националната система за мониторинг на околната среда - подсистема: “Отпадъци” 

- Електрическо и електронно оборудване и излязло от употреба електрическо и електронно оборуд-
ване

 - получава годишни отчети;
 - приема и обобщава текущата годишна информация;
 - осигурява достъп до информацията;
 - получава информация за количеството ИУЕЕО, пуснато на пазара;
 - изготвя и представя на министъра на околната среда и водите годишен доклад относно прилага-

нето на наредбата;
 - предоставя доклада на национални международни организации;
 - съвместно с НСИ и ПУДООС изготвя и въвежда компютърна информационна система за събиране 

и обработване на данни, свързани с ИУЕЕО;
 - осигурява информация за количеството пуснато на пазара ИУЕЕО.
1.1.4. Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/:
 - изразходва сумите от продуктовите такси за дейности, свързани с управлението на отпадъците 

от ИУЕЕО;
 - предоставя на ИАОС информация за количеството ИУЕЕО, за което е заплатена или възстановена 

продуктова такса;
 - предоставя на ИАОС информация за събрани средства от продуктови такси и предприети мер-

ки;
 - съвместно с НСИ и ИАОС изготвя и въвежда компютърна информационна система за събиране и 

обработване на данни, свързани с ИУЕЕО.
1.1.5. Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/:
 - ежегодно предоставя на ИАОС информация за осъществения контрол за съответствие;
 - упражнява контрол върху прилагането на забраната за употреба на опасни вещества и марки-

ровките на ЕЕО, както и контрол на компетентност.
1.1.6. Комисия за защита на потребителите /КЗП/:
 - ежегодно предоставя на ИАОС информация за осъществения контрол за съответствие;
 - упражнява контрол върху прилагането на забраната за опасни вещества и маркировките на ЕЕО, 

както и контрол на компетентност.
1.1.7. Агенция „Митници”:
 - предоставя на ИАОС информация относно количествата внесено и изнесено от страната ЕЕО.
1.1.8. Национална агенция за приходите /НАП/:
 - предоставя информация на ИАОС за количествата ЕЕО въведено и изпратено от/към друга дър-

жава членка.
1.1.9. Национален статистически институт /НСИ/:
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 - ежегодно представя на ИАОС данни за пуснато, внесено, въведено, изпратено и изнесено ЕЕО;
 - съвместно с ИАОС и ПУДООС изготвя и въвежда компютърна информационна система за събира-

не и обработване на данни, свързани с ИУЕЕО.
1.2. Общински органи - Общини:
1.2.1. Кметове на общини:
 - определя места за разполагане на съдове и площадки за разделно събиране и за временно съх-

раняване на ИУЕЕО;
 - организира дейности по събиране, временно съхраняване и предаване на ИУЕЕО при наличие на 

сключен договор;
 - сключва договори с лица, извършващи третиране на ИУЕЕО;
 - определя нови места и площадки за разделно събиране и за временно съхраняване на ИУЕЕО;
 - изготвя и утвърждава график за събиране на ИУЕЕО, образувано в бита;
 - обявява графика чрез местните средства за масово осведомяване;
 - упражнява контролна компетентност върху договорите на общината с лицата, извършващи тре-

тиране на отпадъците.
1.2.2. Общински съвети:
 - приемат програми за управление на отпадъците чл. 42, ал. 1.
2. Задължени субекти
2.1. Лица, които пускат на пазара ЕЕО:
 - издават удостоверения за липса на опасни вещества, чл. 5, ал. 3;
 - предоставят удостоверението на дистрибутори и на търговците на дребно;
 - извършват маркиране с обозначение;
 - извършват маркиране за идентификация;
 - предоставят задължителна информация за оборудване, предназначено за използзване в бита;
 - осигуряват писмена информация за вградените батерии и акумулатори;
 - отговарят за разделното събиране, транспортирането, временното съхраняване, предварител-

ното третиране, повторното използване, рециклирането, оползотворяването и обезвреждането на 
ИУЕЕО, образувано в бита;

 - осигуряват квота за събиране на ИУЕЕО;
 - отговарят за ИУЕЕО на маркирано ИУЕЕО, образувано извън бита;
 - отговарят за вградените батерии и акумулатори;
 - отговорни са за постигане на цели за оползотворяване, повторно използване и рециклиране;
 - признава се изпълнението при износ по регламент 10-13/2006 г.;
 - изпълняват задълженията индивидуално или чрез колективни системи;
 - групират събираното ИУЕЕО;
 - заплащат продуктова такса, ако не изпълняват индивидуално или чрез колективни системи;
 - сключват договор с организация по оползотворяване;
 - предоставят копие от информация за пуснато на пазара ИУЕЕО;
 - които изпълняват индивидуално, изготвят програма, снабдяват с разрешителни документи и оси-

гуряват за своя сметка дейността;
 - сключват договори с крайни потребители на ИУЕЕО извън бита;
 - създават системи за разделно събиране на ИУЕЕО, образувано в бита;
 - установяват депозитни системи за ИУЕЕО, пуснато от тях на пазара;
 - предоставят информация за количеството ИУЕЕО, пуснато на пазара;
 - предоставят информация на ИАОС за количеството ИУЕЕО, пуснато на пазара или изнесено от 

пазара;
 - информират ИАОС за предприети мерки и сключени договори, когато изпълняват задълженията 

си индивидуално;
 - които изпълняват индивидуално, предоставят на ИАОС обобщена информация от документите 

по Регламент 1013/2006 г.;
 - осигуряват технически спецификации и подробна информация на компоненти и материали, а 
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които изпълняват индивидуално, представят на министъра на околната среда и водите одиторски 
доклад за спазване задълженията по наредбата с оглед заплащането на продуктова такса.

2.1.1. Производители
 - предвиждат мерки за последващо третиране и повторно използване при проектирането;
 - вграждат батерии и акумулатори по начин, подходящ за последващото им отстраняване.
2.1.2. Вносители
2.1.3. Лица които въвеждат ЕЕО от друга държава членка на ЕО
2.2. Дистрибутори на ЕЕО:
 - съхраняват удостоверението за съответствие със забраната за използване на опасни веще-

ства;
 - поставят табели с информация.
2.3. Лица, които извършват продажба на ЕЕО на крайни потребители:
 - съхраняват удостоверението за съответствие със забраната за използване на опасни веще-

ства;
 - поставят табели с информация;
 - приемат без заплащане ИУЕЕО, образувано в бита от крайните потребители и предвиждат място 

за събиране на ИУЕЕО, образувано в бита на територията на търговския обект;
 - сключват договор с ОО и други лица, притежаващи разрешителни документи;
 - могат да откажат приемане на ИУЕЕО.
2.4. Организации по оползотворяване:
 - сключват договор с лица, които пускат на пазара ИУЕЕО;
 - изготвят програма за дейности по управление на отпадъци, сключват договори с лица, които 

извършват разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, 
повторно използване, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане и общини;

 - предоставят информация на ИАОС за количеството ИУЕЕО, пуснато на пазара или изнесено от 
пазара;

 - информират ИАОС за предприети мерки;
 - предоставят на ИАОС обобщена информация от документите по Регламент 1013/2006г.;
 - представят на министъра на околната среда и водите одиторски доклад за спазване задължени-

ята по наредбата с оглед заплащането на продуктова такса.
2.5. Лица, извършващи дейностти по третиране и транспортиране:
 - изготвят съвместно с мета на общината график;
 - сключват договор с кмета на общината;
 - снабдяват се с разрешителни документи;
 - изготвят, представят и съхраняват декларация за предаване на ИУЕЕО;
 - не възпрепястват повторното използване на ИУЕЕО;
 - транспортират при спазване на изискванията за превоз на опасни товари;
 - спазват площадките по Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни 

отпадъци;
 - обозначават с табели;
 - извършват предварително третиране съгласно Приложение №7;
 - прилагат специален ред за третиране на отделни материали и компоненти;
 - депонират само в изключителни случаи;
 - прилагат най-добри налични техники;
 - водят отчетни книги;
 - представят годишен отчет и списък в ИАОС;
 - представят текуща информация в ИАОС.
3. Потребители и притежатели:
3.1. Притежатели на ИУЕЕО извън бита:
 - отговарят за немаркирано ИУЕЕО, образувано извън бита по чл. 13;
 - предават на лицата, които пускат на пазара ЕЕО такова за повторно използване като цял уред 
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или за предварително третиране, рециклиране и/или оползотворяване;
 - за маркирано ИУЕЕО извън бита - организират временното му съхраняване на мястото му на об-

разуване и уведомяват лицето, пуснало на пазара ЕЕО и маркирало го;
 - за немаркирано ИУЕЕО извън бита - съхраняват го и го предават за своя сметка.
3.2. Крайни потребители:
 - предават ИУЕЕО на определените места;
 - могат да върнат „старо” за ново;
 - имат право да бъдат информирани.

Заключение

В заключение можем да констатираме, че българската правна рамка, уреждаща управлението на 
ИУЕЕО, е изцяло хармонизирана с правото на Европейския съюз и в частност с разпоредбите на двете 
европейски директиви, които уреждат материята.

Изискванията на двете директиви са транспонирани в един основен нормативен акт - наредбата.
Наредбата почти буквално възпроизвежда текстовете на директивите, но в някои аспекти дораз-

вива техните изисквания с оглед на особеностите на националното екологично право, свързано с 
управлението на отпадъците.

Могат да се направят някои забележки относно прeвода на отделни понятия, които невинаги се 
използват еднозначно в текстовете на наредбата.

Така например все още не е въведено определение за понятието „финансово споразумение” по 
смисъла на чл. 3, б. ”м” от Директива 2002/96/ЕО в текста на наредбата, както и не са предвидени 
изрични разпорeдби, уреждащи публичния регистър по чл. 12, пар 1 от Директива 2002/96/ЕО. Забе-
лязват се и някои анахронизми, които третират вече отменени или загубили значение разпоредби, 
като например чл. 6, ал. 4 или чл. 15, ал. 3 и другите норми, препращащи към преходни срокове, които 
вече са изтекли.

Прави впечатление, че наредбата възлага значително по-големи задължения в сравнение с изис-
кванита на директивите, и по-специално на Директива 2002/96/ЕО.

Предвидените задължения в най-голяма степен засягат лицата, пускащи на пазара ЕЕО, като тези 
задължения са не само финансови, но и организационно-отчетни.

В същото време националният подход излиза извън тясната отговорност на производителите на 
ЕЕО, като я разширява до всички лица, които пускат на пазара ЕЕО.

Самата наредба няколко пъти беше променяна, за да бъдат усвоени най-новите тенденции в упра-
влението на ИУЕЕО.

В тази връзка трябва да спомнем, че и към настоящия момент тече процедура за актуализира-
не на наредбата с разпоредбите - Директива 2008/112/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
16.12.2008 г. за изменение на директиви 76/768/ЕИО, 88/378/ЕИО, 1999/13/ЕО на Съвета и директиви 
2000/53/ЕО, 2002/96/ЕО и 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с оглед адаптирането им 
към Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на веще-
ства и смеси, но процедурата не е приключена, поради което не е отразена в самия анализ.

Компетентните държавни органи са съобразили нормите на Европейското право и провеждат ре-
довен мониторинг за съотвествието на националните правни норми с европейските.

Общата оценка за съответствието на националното законодателство с правото на Европейския 
съюз е положително.
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Приложение 1:

Съпоставка на определени съответстващи приложения на Директива 2002/95/ЕО, Директива 
2002/96/ЕО и Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборуд-
ване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

1.а. Приложение към Директива 2002/95/ЕО

Заявки за олово, живак, кадмий и шествалентен хром, които са изключени от изискванията на чл. 
4, пар. 1

1. Живак в компактни флуоресцентни лампи не превишава 5 мг на лампа
2. Живак в прави флуоресцентни лампи за общи цели не превишава:
 - халофосфат 10мг;
 - трифосфат с нормална продължителност на живота 5 мг;
 - трифосфат с голяма продължителност на живота 8 мг.
3. Живак в прави флуоресцентни лампи за специални цели
4. Живак в други лампи, неспоменати специално в настоящото приложение
5. Олово в стъклена електронно-лъчева тръба, електронни компоненти и флуоресцентни тръби
6. Оловото като съставен елемент в стомана, съдържаща до 0,35% олово от теглото; алуминий, съ-

държащ до 0,4% олово от теглото и като сплав от мед, съдържаща до 4% олово от теглото
7. Олово в мек припой с висока температура на топене (т.е. оловно-калаена припойна сплав, съдър-

жаща повече от 85% олово):
 - олово в мек припой за сървъри, запаметяващи устройства и системи (изключението е дадено до 

2010г.);
 - олово в мек припой за оборудване на инфраструктурни мрежи за включване, сигнализиране, 

трансмисия, както и за поддръжка на мрежи за телекомуникацията;
 - олово в електронни керамични части (напр. пиезоелектронни средства).
8. Кадмиево покритие освен заявките, забранени в съответствие с Директива 91/338/ЕИО(1), изме-

няща и допълваща Директива 76/769/ ЕИО(2), свързани с ограниченията за търговия и употреба на 
определени опасни вещества и препарати

9. Шествалентен хром като антикорозионно вещество за охладителни системи от въглеродна сто-
мана в абсорбционни хладилни уредби

10. В рамките на процедурата по чл. 7, пар. 2 Комисията оценява заявките за:
 - декадифенил бромит етер;
 - живак в прави флуоресцентни лампи за специални цели;
 - олово в мек припой за сървъри, запаметяващи устройства и системи, за оборудване на инфра-

структурни мрежи за включване, сигнализиране, трансмисия, както и за поддръжка на мрежи за теле-
комуникацията (с оглед на определянето на специално ограничение на времето за това изключение;

 - електрически крушки, за приоритет, за да се установи възможно най-скоро дали тези артикули 
съответно подлежат на изменение и допълнение 

1.б. Приложение № 3 към Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и елек-
тронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно обо-
рудване

Случаи на употреба на олово, живак, кадмий и шествалентен хром, полибромирани бифенили 
(ПББ) или полибромирани дифенилетери (ПБДЕ), за които не се отнася забраната
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1. Живак в компактни луминесцентни лампи в количество, непревишаващо 5 мг на лампа
2. Живак в прави луминесцентни лампи с общо предназначение в количество, което не превиша-

ва:
 - за халофосфатни - 10 мг на лампа;
 - за трифосфатни с нормална продължителност на живота - 5 мг на лампа;
 - за трифосфатни с голяма продължителност на живота - 8 мг на лампа.
3. Живак в прави луминесцентни лампи със специално предназначение
4. Живак в други лампи, неупоменати в приложението
5. Олово в стъклото на електронно-лъчеви тръби, електронни компоненти и прави луминесцентни 

лампи
6. Олово като сплавен елемент във:
 - стоманени сплави, съдържащи до 0,35 % масови олово;
 - алуминиеви сплави, съдържащи до 0,4 % масови олово;
 - медни сплави, съдържащи до 4 % масови олово.
7. Олово във:
 - (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) припой с висока температура на топене (в т.ч. оловосъдържащи сплави 

със съдържание на олово 85% масови или повече);
 - (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) припой за сървъри, запаметяващи устройства и системи (оборудване 

за инфраструктура на мрежи за превключване, изпращане на сигнали, пренос на данни, както и за 
управление на мрежи за телекомуникацията);

 - (отм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.);
 - електронни керамични части (напр. пиезоелектронни устройства и компоненти).
8. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Кадмий и неговите съединения в електрически контакти (контактори) 

и кадмиево покритие освен случаите на употреба, забранени в съответствие с Наредбата за опасните 
химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба, 
приета с Постановление № 130 на Министерския съвет от 2002 г. (обн. ДВ, бр. 69 от 2002 г.; изм. и доп. 
- бр. 62 от 2004г. и бр. 97 от 2005 г.)

9. Шествалентен хром като антикорозионно вещество за охладителни системи от въглеродна сто-
мана в абсорбционни хладилни уредби

10. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Дека БДЕ (бромдифенил етер)  в полимерни приложения
11. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Олово в оловно-бронзови черупкови лагери и лагерни втулки
12. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Олово, използвано в съвместими системи с ел. контактни щифтове 

(куплунги)
13. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Олово като материал за покритие при пръстенообразни топлопро-

водими модули от типа c-ring
14. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Олово и кадмий в оптично и филтърно стъкло
15. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Олово в припой, състоящ се от повече от два елемента за свързване 

между контактни щифтове (изводи) и корпуса на микропроцесорите със съдържание на олово пове-
че от 80 и по-малко от 85 масови %

16. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Олово в припой за създаване на надеждна електрическа връзка меж-
ду полупроводниковия чип и носача в корпусите на интегрални схеми от типа Flip Chip

17. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Олово в прави лампи с нажежаема жичка със силикатно покритие на 
тръбите

18. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Оловни халиди като агент на излъчване в газоразрядни лампи с висок 
интензитет, използвани в професионалните уреди за отпечатване и размножаване чрез ксерокопира-
не, микрофилми, офсетов печат, и др. подобни методи за графично репродуциране

19. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Олово като активатор във флуоресцентен прах (в количество, по-мал-
ко или равно на 1% масов олово) във:

 - газоразрядни лампи, използвани като лампи за получаване на тен, които съдържат фосфорни 
съединения като например BaSi2O5:Pb;

 - лампи със специално предназначение за всякакъв вид уреди за диазографичен, полутонов, про-
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мишлен и текстилен печат, литография, уреди за привличане и улавяне на насекоми, уреди за фото-
химични и физиотерапевтични процеси с лечебна цел, които съдържат фосфорни съединения, като 
например (Sr,Ba) 2MgSi2O7:Pb.

20. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Олово с PbBiSn-Hg и PbInSn-Hg в специфични точно определени 
смеси като основна амалгама и с PbSn-Hg като спомагателна амалгама във висококомпактни енер-
госпестяващи лампи (ESL)

21. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Оловен оксид в стъкло, използвано за свързване на преден и заден 
слой на плоски флуоресцентни лампи, използвани за дисплеи с течни кристали

22. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Олово и кадмий в печатарски мастила за нанасяне на емайлови по-
крития и глазури върху боросиликатно стъкло

23. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Олово като примес в RIG (RIG - редкоземни железни гранати), Фара-
дееви ротатори, използвани в нишкови оптични комуникационни системи

24. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Олово в окончания на „fine-pitch” компоненти, различни от конекто-
ри, с „pitch” от 0,65 мм или по-малко, с NiFe оловна рамка и олово в повърхности на „fine-pitch” компо-
ненти, различни от конектори, с „pitch”от 0,65 мм или по-малко, с медно-оловна рамка

25. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Олово в припой за запояване към машинно пробитите отвори на 
дискови и плоскостни матрични керамични многослойни кондензатори

26. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Оловен оксид в плазменодисплейни панели (PDP) и дисплеи с по-
върхностно проводящи електронни емитери (SED), използван в структурни елементи, предимно в 
предния и заден стъклен диелектричен слой, в шинния електрод, черната полоса, изводния елек-
трод, бариерните ребра, херметизиращи уплътнения и уплътняващия пръстен, както и в пастите за 
отпечатване

27. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Оловен оксид в стъкления корпус на BLB („Black Light Blue” - черно-
светлосини) лампи

28. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Оловни сплави като припой за преобразуватели, използвани във ви-
сокомощни високоговорители (предназначени за няколкочасова работа при акустични нива с мощ-
ност от 125 dB и по-висока)

29. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) (*предвиден е срок на действие) Шествалентен хром в покрития за 
защита от корозия на небоядисани метални корпуси и „fasteners” и защитни устройства (екрани) от 
електромагнитни лъчения в оборудване, попадащо в категория 3 на наредбата (ИТ и телекомуника-
ционно оборудване) - изключението се дава до 1.07.2007г.

30. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Олово в кристално стъкло по Приложение № 1, категории 1, 2, 3 и 4 
на наредбата, отнасящо се за кристално стъкло

31. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Сплави на кадмия под формата на електрически/механични спойки 
на електрически проводници, разположени директно върху звуковата намотка в преобразувателите, 
използвани в мощните високоговорители с нива на звуковото налягане от 100 dB и повече

32. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Олово в материалите на спойките на плоските луминесцентни лампи 
(които например се използват в течнокристалните екрани, в декоративното и промишленото освет-
ление)

33. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Оловен оксид в стъклоприпоя, използван за направата на прозоре-
чни модули за аргонови и криптонови газоразрядни тръби за лазери.

2.а. Приложение І А към Директива 2002/96/ЕС

Категории електрическо и електронно оборудване, попадащи под обхвата на настоящата дирек-
тива

1. Големи домакински уреди
2. Малки домакински уреди
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3. Информационно-технологични и телекомуникационни уреди
4. Потребителски уреди
5. Осветителни тела
6. Електрически и електронни средства (с изключение на широки неподвижни промишлени ус-

тройства)
7. Играчки, уреди за спорт и отдих
8. Медицински уреди (с изключение на всички присадени и замърсени продукти)
9. Инструменти за мониторинг и контрол
10. Автоматични дозатори

2.б. Приложение № 1 към Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и елек-
тронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно обо-
рудване

Категории електрическо и електронно оборудване

1. Големи домакински уреди
2. Малки домакински уреди
3. Информационно и телекомуникационно оборудване
4. Потребителски уреди
5. Осветителни тела
6. Електрически и електронни инструменти (с изключение на големи стационарни единици про-

мишлено оборудване)
7. Електрически и електронни играчки, артикули за забавление или за спорт
8. Медицински устройства (с изключение на всички имплантирани и контаминирани с биологични 

агенти елементи)
9. Уреди за мониторинг и контрол
10. Автомати

3.а. Приложение І В към Директива 2002/96/ЕС

Списък на продуктите, които следва да се вземат предвид за целите на настоящата директива, и 
които попадат в категориите на приложение I A

1. Големи домакински уреди
Големи уреди за охлаждане; Хладилници; Фризери; Други големи уреди, използвани за охлажда-

не, консервиране и съхраняване на храна; Перални машини; Сушилни за дрехи; Миялни машини; Гот-
варски печки; Електрически фурни; Електрически тигани; Микровълнови печки; Други големи уреди, 
използвани за готвене и друга обработка на храна; Електрически отоплителни уреди; Електрически 
радиатори; Други големи уреди за отопление на стаи, легла, мебели за сядане; Електрически вентила-
тори; Климатични инсталации; Други вентилационни, изсмукващи и климатични уреди.

2. Малки домакински уреди
Прахосмукачки; Уреди за почистване на килими; Други уреди за почистване; Уреди, използвани 

за шиене, плетене, тъкане и друга обработка на тъкани; Ютии и други уреди за гладене, пресоване и 
друга грижа за дрехите; Тостери; Тигани за пържене; Мелнички, кафе-машини и уреди за отваряне и 
затваряне на контейнери и пакети; Електрически ножове; Уреди за подстригване, изсушаване на коса, 
измиване на зъби, бръснене, масаж и други уреди за грижа за тялото; Ръчни и стенни часовници и 
уреди за измерване, отчитане и регистриране на време; Везни.
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3. Информационно-технологични и телекомуникационни уреди

Централизирана обработка на данни:
Мейнфреймс; Миникомпютри; Техника за принтиране

Персонално изчисляване:
Персонални компютри (CPU, мишка, екран и клавиатура); Лаптоп компютри (CPU, мишка, екран и 

клавиатура); Ноутбук компютри; Ноутпад компютри; Принтери; Копирно оборудване; Електрически 
и електронни пишещи машини; Джобни и офис калкулатори и други продукти и уреди за събиране, 
съхраняване, обработка, представяне или съобщаване на информация чрез електронните средства.

Потребителски терминали и системи:
Факсимиле; Телекс; Телефони; Платени телефони; Безжични телефони; Клетъчни телефони; Теле-

фонни секретари и други продукти и уреди за предаване на звук, картина или друга информация 
чрез телекомуникации.

4. Потребителски уреди:
Радиоприемници; Телевизори; Видеокамери; Видеозаписващи устройства; Нi-fi записващи устрой-

ства; Аудиоусилватели; Музикални инструменти и други продукти или уреди за запиване или възпро-
извеждане на звук или картина, включително сигнали или други технологии за разпространение на 
звук и картина, различни от технологиите.

5. Осветителни тела:
Осветителни тела за флуоресцентни лампи с изключение на осветителните тела в домакинствата; 

Прави флуоресцентни лампи; Малки флуоресцентни лампи; Високоинтензивни газоразрядни лампи, 
включително натриеви лампи с високо налягане и метал-халогенни лампи; Натриеви лампи с ниско 
налягане; Друго осветление или уреди за разпръскване или контролиране на светлина с изключение 
на електрически лампи с нажежаема жичка.

6. Електрически и електронни средства (с изключение на широки неподвижни промишлени ус-
тройства)

Бормашини; Триони; Шевни машини; Инструменти за струговане, мелене, почистване с шкурка, ря-
зане с трион, нарязване, отрязване, пробиване, правене на дупки, перфориране, сгъване, прегъване 
или подобни процеси на обработка на дърво, метал и други материали; Инструменти за занитване, 
заковаване или завинтване или отстраняване на нитове, пирони, винтове или за подобна употреба; 
Инструменти за заваряване, спояване или за подобна употреба; Уреди за разпръскване, пръскане, 
разсейване или друга обработка на течности или газообразни вещества чрез други средства; Инстру-
менти за косене или други градинарски дейности.

7. Играчки, уреди за спорт и отдих
Електрически влакчета и комплекти състезателни коли; Конзоли за ръчни видео игри; Видеоигри; 

Изчислителни уреди при каране на колело, гмуркане, бягане, гребане и други; Спортни уреди са елек-
трическо или електронно оборудване; Машини с монети.

8. Медицински уреди (с изключение на всички присадени и замърсени продукти)
Уреди за радиотерапия; Кардиология; Диализа; Белодробни апарати за пречистване; Ядрена меди-

цина; Лабораторно оборудване за инвитро диагнози; Уреди за анализ; Фризери; Тестове за опложда-
не; Други уреди за определяне, предотвратяване, мониторинг, третиране, облекчаване при заболява-
не, нараняване или инвалидност.
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9. Инструменти за мониторинг и контрол
Детектори за дим; Регулатори на топлина; Термостати; Приспособления за измерване, теглене или 

регулиране в домакинствата или лабораторно оборудване; Други инструменти за мониторинг и кон-
трол, които се използват в промишлените инсталации (например в контролните панели).

10. Автоматични дозатори
Автоматични дозатори за горещи напитки; Автоматични дозатори за горещи или студени бутилки 

или метални кутии; Автоматични дозатори за твърди продукти; Автоматични дозатори за пари; Всич-
ки уреди, които автоматично доставят всякакви видове продукти.

3.б. Приложение № 2 към Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и елек-
тронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно обо-
рудване

Списък на видовете уреди, определени в отделните категории електрическо и електронно оборуд-
ване съгласно Приложение №1

1. Големи домакински уреди:
1.1. големи охладителни уреди;
1.2. хладилници;
1.3. замразители;
1.4. други големи уреди, използвани за охлаждане, консервиране и съхраняване на храна;
1.5. перални машини;
1.6. сушилни машини за дрехи;
1.7. миялни машини;
1.8. готварски печки;
1.9. електрически фурни;
1.10. електрически котлони;
1.11. микровълнови печки;
1.12. други големи уреди, използвани за готвене и обработка на храна;
1.13. електрически нагревателни и отоплителни уреди;
1.14. електрически радиатори;
1.15. други големи уреди за отопление на стаи, легла, мебели за сядане;
1.16. електрически вентилатори;
1.17. климатични инсталации;
1.18. други вентилационни уреди, уреди за отвеждане на газове и климатични уреди.

2. Малки домакински уреди:
2.1. прахосмукачки;
2.2. уреди за почистване на килими;
2.3. други уреди за почистване;
2.4. уреди, използвани за шиене, плетене, тъкане и друга обработка на тъкани;
2.5. ютии и други уреди за гладене, гладачни преси и друга грижа за дрехите;
2.6. тостери;
2.7. фритюрници;
2.8. мелнички, кафе-машини и уреди за отваряне или затваряне на кутии или опаковки;
2.9. електрически ножове;
2.10. уреди за подстригване, изсушаване на коса, измиване на зъби, бръснене, масаж и други уреди 

за грижа за тялото;
2.11. ръчни и стенни часовници и уреди за измерване, отчитане и регистриране на време;
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2.12. везни;
2.13. други малки уреди, използвани за готвене и обработка на храна.

3. Информационно и телекомуникационно оборудване
3.1. Оборудване за централизирана обработка на информация:
3.1.1. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Големи машини за обработване на информация (сървъри от висок 

клас);
3.1.2. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Малки машини за обработване на информация (сървъри от среден 

клас);
3.1.3. Печатащи устройства
3.2. Оборудване за персонална обработка на данни:
3.2.1. персонални компютри (процесор, мишка, екран и клавиатура);
3.2.2. лаптоп компютри (процесор, мишка, екран и клавиатура);
3.2.3. ноутбук компютри;
3.2.4. ноутпад компютри;
3.2.5. принтери;
3.2.6. копирно оборудване;
3.2.7. електрически и електронни пишещи машини;
3.2.8. джобни и офис калкулатори;
3.2.9. други продукти и уреди за събиране, съхраняване, обработка, представяне или предаване на 

информация по електронен път.
3.3. Потребителски терминали и системи:
3.4. Факс апарати
3.5. Телекс апарати
3.6. Телефони
3.7. Телефонни апарати с монети и/или с карти
3.8. Безжични телефони
3.9. Клетъчни телефони
3.10. Телефонни секретари
3.11. Други продукти или уреди за предаване на звук, картина или друга информация на разстоя-

ние

4. Потребителски уреди:
4.1. радиоприемници;
4.2. телевизори;
4.3. видеокамери;
4.4. видеокасетофони и записващи устройства;
4.5. нi-fi записващи устройства;
4.6. усилватели;
4.7. музикални инструменти;
4.8. други продукти или уреди за записване или възпроизвеждане на звук или картина, включител-

но сигнали или други технологии за разпространение на звук и картина, различни от телекомуника-
ционните (фотоапарати и др.).

5. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Осветителни тела
5.1. Газоразрядни лампи:
5.1.1. прави луминесцентни лампи;
5.1.2. компактни луминесцентни лампи;
5.1.3. газоразрядни лампи с висок интензитет, включително натриеви лампи с високо налягане и 

металхалогенни лампи;
5.1.4. натриеви лампи с ниско налягане.
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5.2. Осветителни тела за луминесцентни лампи с изключение на осветителните тела в домакинства-
та

5.3. Други осветителни тела или уреди за разпръскване или контролиране на светлина с изключе-
ние на електрически лампи с нажежаема жичка

6. Електрически и електронни инструменти (с изключение на големи стационарни единици про-
мишлено оборудване):

6.1. бормашини;
6.2. триони;
6.3. шевни машини;
6.4. инструменти за струговане, смилане, фрезоване, шлифоване, рендосване, рязане, нарязване, 

отрязване, пробиване, перфориране, щанцоване, фалцоване, огъване или подобни процеси на обра-
ботка на дърво, метал и други материали;

6.5. инструменти за занитване, заковаване или завинтване или отстраняване на нитове, пирони, 
винтове или за подобна употреба;

6.6. инструменти за заваряване, запояване или за подобна употреба;
6.7. уреди за пулверизиране, пръскане, диспергиране или друга обработка на течности или газооб-

разни вещества чрез други методи;
6.8. инструменти за косене или други градинарски дейности.

7. Електрически и електронни играчки, уреди за забавление и спорт:
7.1. електрически влакчета или комплекти състезателни коли;
7.2. портативни конзоли за видеоигри;
7.3. видеоигри;
7.4. компютри за колоездене, гмуркане, бягане, гребане и други;
7.5. спортни уреди с електрически или електронни компоненти;
7.6. монетни игрални автомати.

8. Медицински устройства (с изключение на всички имплантирани и инфектирани елементи)
8.1. Уреди за:
8.1.1. радиотерапия/лъчетерапия;
8.1.2. кардиология;
8.1.3. диализа.
8.2. Белодробни апарати (за инхалация, обдишване)
8.3. Уреди за ядрената медицина
8.4. Лабораторно оборудване за инвитро диагностика
8.5. Аналитична апаратура
8.6. Замразители
8.7. Уреди за тестване на бременност
8.8. Други уреди за откриване, предотвратяване, профилактика, мониторинг, лечение, облекчаване 

на заболявания, травми или недъзи.

9. Уреди за мониторинг и контрол:
9.1. детектори за дим;
9.2. регулатори за отопление;
9.3. термостати;
9.4. уреди за измерване, претегляне или регулиране, използвани в бита или като лабораторно обо-

рудване;
9.5. други уреди за мониторинг и контрол, които се използват в промишлените инсталации (напри-

мер в контролните табла).
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10. Автомати:
10.1. автомати за горещи напитки;
10.2. автомати за горещи или студени бутилки или метални кутии;
10.3. автомати за твърди продукти;
10.4. банкомати;
10.5. всички уреди, които автоматично предоставят всякакви видове продукти.

4.а. Приложение II към Директива 2002/96/ЕС

Селективна обработка на материали и компоненти от отпадъци от електрическо и електронно 
оборудване в съответствие с чл. 6, пар. 1

1. От всички разделно събрани отпадъци от електрическо и електронно оборудване следва да се 
отстранят най-малко:

 - полихлорирани бифенили (РСВ), съдържащи кондензатори в съответствие с Директива 96/59/ЕО 
на Съвета от 16.09.1996 г. относно обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани 
терфенили (РСВ/РСТ);

 - компоненти, съдържащи живак като прекъсвачи и лампи за светене отзад;
 - батерии;
 - платки с печатна схема на мобилните телефони и други уреди, ако повърхността на платките с 

печатна схема е по-голяма от 10 кв. см;
 - тонери, течни и пастообразни, също и цветни тонери;
 - пластмаси, съдържащи броминатни стабилизатори на пламък;
 - азбестови отпадъци и компоненти, които съдържат азбест;
 - електронно-лъчеви тръби;
 - хлорофлуоркарбони (CFC), хидрохлорофлуоркарбони (HCFC) или хидрофлорокарбони (HFC), 

хидрокарбони (HC);
 - газоразрядни лампи;
 - течно-кристални дисплеи (заедно с техните корпуси, когато е целесъобразно) с повърхност пове-

че от 100 кв. см и всички, които са вътрешно осветени с газоразрядни лампи;
 - външни електрически кабели;
 - компоненти, съдържащи огнеупорни керамични влакна, както са посочени в Директива 97/69/ЕО 

на Комисията от 5.12.1997 г. относно двадесет и трето адаптиране към техническия прогрес на Дирек-
тива 67/548/ЕИО на Съвета относно сближаването на законовите, подзаконовите и административни-
те разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества;

 - компоненти, съдържащи радиоактивни вещества, с изключение на компоненти, които са под пра-
говете на напрежение, определени в чл. 3 от Приложение I към Директива 96/29/Евратом на Съвета от 
13.05.1996 г. за определяне на основните норми на безопасност за защита на здравето на професио-
нално заетите лица и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение;

 - електролитни кондензатори, съдържащи вещества (височина > 25 mm, диаметър > 25 mm или 
пропорционално подобен обем);

Тези вещества, препарати и компоненти се изхвърлят или оползотворяват в съответствие с чл. 4 от 
Директива 75/442/ЕИО на Съвета.

2. Следните компонентни от ОЕЕО, които са разделно събрани, следва да се третират, както е по-
сочено:

 - електронно-лъчеви тръби: флуоресцентната обвивка следва да бъде премахната;
 - оборудване, съдържащо газове, които разрушават озоновия слой или имат глобално затоплящ 

потенциал (ГЗП) над 15 като тези, които се съдържат в пяната и схемите за охлаждане: газовете трябва 
да бъдат правилно изведени и обработени. Озоноразрушаващите газове трябва да бъдат обработва-
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ни в съответствие с Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 29.07.2000 
г. относно веществата, които разрушават озоновия слой;

 - газоразрядни лампи - следва да се отстрани живакът.

3. Като се вземат предвид съображението за околната среда и препоръката за повторна употреба и 
рециклиране, пар. 1 и 2 се прилагат по същия начин, така че да не се пречи на повторната употребата 
и рециклиране на компонентите или целия уред.

4. Спазвайки процедурата по чл. 14, пар. 2, Комисията прави оценка приоритетно дали точките от-
носно платка с печатна схема на мобилните телефони и течнокристалните дисплеи да бъдат измене-
ни.

4.б. Приложение № 7 към Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и елек-
тронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно обо-
рудване

Предварително третиране на ИУЕЕО компоненти, материали и вещества от него

I. От разделно събраното ИУЕЕО задължително се отстраняват следните компоненти, материали и 
вещества:

1. Кондензатори, съдържащи полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили
2. Компоненти, съдържащи живак - например прекъсвачи и лампи за вътрешно осветяване на ек-

рани
3. Батерии и акумулатори
4. Печатни платки на мобилни телефони, както и на други уреди, ако повърхността на печатните 

платки е по-голяма от 10 кв. см
5. Тонеркасети, съдържащи течен или пастообразен тонер, в т.ч. цветен тонер
6. Пластмаси, съдържащи бромирани добавки за огнеустойчивост
7. Азбестови отпадъци и компоненти, които съдържат азбест
8. Електронно-лъчеви тръби
9. Хлорфлуорвъглеводороди (CFC), хидрохлорфлуоровъглеводороди (HCFC) или хидрофлуоровъг-

леводороди (HFC), въглеводороди (HC)
10. Газоразрядни лампи
11. Дисплеи с течни кристали (LCD) заедно с техните корпуси, когато е подходящо, с повърхност 

повече от 100 кв. см и всички други дисплеи, които са с вътрешно осветление с газоразрядни лампи
12. Външни електрически кабели
13. Компоненти, съдържащи огнеупорни керамични влакна, както са посочени в Наредбата за реда 

и начина на класифицирането, опаковането и етикетирането на съществуващи и нови химични веще-
ства и препарати, приета с Постановление № 316 на Министерския съвет от 2002г. (обн. ДВ, бр. 5 от 
2003 г.; изм. и доп. - бр. 66 от 2004 г. и бр. 50 и 57 от 2005г.)

14. Компоненти, съдържащи радиоактивни вещества съгласно Закона за безопасно използване на 
ядрената енергия и нормативните актове по прилагането му

15. Електролитни кондензатори, съдържащи вещества, подлежащи на контрол (височина > 25 mm, 
диаметър > 25 mm или пропорционално подобен обем).

Компонентите, материалите и веществата по т. I, с изключение на тези по т. 14 се предават за опол-
зотворяване и/или обезвреждане, което се извършва при спазване изискванията на Закона за упра-
вление на отпадъците и нормативните актове по прилагането му.

II. Следните разделно събрани ИУЕЕО и компоненти от ИУЕЕО се третират, както следва:



81

Практики и проблеми при управлението на електронни и електрически отпадъци в България
Доклад – 2011

BEWMAN  |  Национална застъпническа мрежа по управление на електронни отпадъци

1. Електронно-лъчеви тръби - луминесцентното им покритие трябва да бъде отстранено
2. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, съдържащо вещества, които нару-

шават озоновия слой или имат потенциал на глобално затопляне над 15, както и тези, които се съдър-
жат в топлоизолационната пяна и в системите за охлаждане - веществата трябва да бъдат третирани 
съгласно изискванията на Наредбата за осъществяване на контрол и управление на веществата, кои-
то нарушават озоновия слой, и на Постановление № 254 на Министерския съвет от 1999г. за контрол 
и управление на вещества, които нарушават озоновия слой

3. Газоразрядни лампи - живакът трябва да бъде отстранен.

III. Предходните точки се прилагат, без да се възпрепятства повторното използване и рециклиране-
то на компонентите или на целите уреди

5.а. Приложение III към Директива 2002/96/ЕС

Технически изисквания в съответствие с чл. 6, пар. 3

1. Площадките за складиране (включително за временно складиране) на ОЕЕО преди тяхната обра-
ботка (без да се накърняват изискванията на Директива 1999/31/ЕО на Съвета):

 - херметични повърхности за подходящите области с осигуряване на преливници и, където е це-
лесъобразно, утайници и обезмаслители;

 - водоустойчиви покрития за съответните зони.
2. Площадките за обработка на ОЕЕО:
 - мерки за балансиране на теглото на обработените отпадъци;
 - херметични повърхности и водоустойчиви покрития за подходящите зони с осигуряване на пре-

ливници и, където е целесъобразно, утайници и обезмаслители;
 - подходящото складиране на отделени резервни части;
 - подходящи контейнери за складиране на батерии, полихлорирани бифенили/полихлоринатни 

терфенили (РСВ/РСТ), съдържащи кондензатори и други опасни вещества, такива като радиоактивни 
отпадъци;

 - оборудване за пречистване на водата в съответствие със здравните изисквания и изискванията 
за околната среда.

5.б. Приложение № 6 към Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и елек-
тронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно обо-
рудване

Изисквания към площадките за временно съхраняване и предварително третиране

I. Площадките за временно съхраняване на ИУЕЕО трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Участъците, на които се разполага ИУЕЕО, да са с непропускливи покрития и да са оборудвани 
със съоръжения за събиране на разливи и, където е целесъобразно, с утаители, декантери и съоръ-
жения за обезмасляване

2. Участъците, на които се разполага ИУЕЕО, да са снабдени с навес или временното съхраняване на 
ИУЕЕО да се извършва в затворени контейнери

3. Да са оборудвани с везни за измерване на теглото на приеманото и предаваното ИУЕЕО.

II. Площадките за предварително третиране на ИУЕЕО трябва да отговарят на следните изисква-
ния:
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1. Участъците, на които се извършва предварителното третиране, да са с непропускливи покрития 
и да са оборудвани със съоръжения за събиране на разливи и, където е целесъобразно, с утаители, 
декантери и съоръжения за обезмасляване

2. Участъците, на които се разполага ИУЕЕО, както и компонентите, материалите и веществата от 
предварителното третиране на ИУЕЕО да са снабдени с навес или временното им съхраняване да се 
извършва в затворени контейнери

3. Да са оборудвани с:
 - везни за измерване на теглото на приеманото и предаваното ИУЕЕО, както и на компонентите, 

материалите и веществата от предварителното третиране на ИУЕЕО;
 - съдове за съхраняване на батерии и акумулатори; кондензатори, съдържащи полихлорирани 

бифенили (ПХБ) и полихлорирани терфенили (ПХТ) и други опасни отпадъци, както и контейнери за 
радиоактивни отпадъци;

 - пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, отговарящи на нормативните изисквания.
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Приложение 2

ДИРЕКЦИЯ “УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ”

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЧЛ. 64, АЛ. 1 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 62, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ

НА ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

1. “ЕКОБАТЕРИ” АД - издадено разрешение № ООП - 28-00/05.01.2009 г., изм. и доп. с решение № 
ООП-28-01/22.07.2009 г.

Адрес: гр. София 1517, бул. “Владимир Вазов” № 40, ет. 2
Тел.: 02/492-18-55, 0893/368-086
Интернет страница: http://www.ecobatterybg.com
Електронен адрес: office@ecobatterybg.com
Изпълнителен директор: Александър Яврийски

2. “СТИМ - БАТ” ООД - издадено разрешение № ООП - 35-00/21.07.2009 г.

Адрес: гр. София 1606, ул.”Шандор Петьофи” №29, ет. 1, ап. 3
Тел.: 0896/335-512
Интернет страница: http://stimbat.org/
Електронен адрес: office@stimbat.org 
Управител: Иван Тодоров

3. “НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ” АД – издадено разрешение № ООП - 26-00/06.08.2009 г., изм. с решение 
№ ООП-26-01/27.10.2009 г.

Адрес: гр. София 1574, бул. “Шипченски проход” № 65
Тел.: 02/971-39-41
Факс: 02/973-32-34
Интернет страница: http://www.ubarecycling-bg.org
Електронен адрес: UBARecycling@rovotel.com
Изпълнителен директор: Пламен Горанов

4. “НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ” ЕАД – издадено разрешение № ООП - 47-00/27.01.2010 г., изм. с решение 
№ ООП - 47-01/06.04.2010 г., изм. с решение № ООП - 47-02/02.06.2010 г.

Адрес: гр. София 1504, ул. “Янко Сакъзов” № 30
Тел.: 02/806-61-21
Факс: 02/806-61-41
Интернет страница: http://www.nordelrecycling.com
Електронен адрес: info@nordelrecycling.com
Изпълнителни директори: Атанас Младенов, Димитър Василев и Лора Димова

5. “РЕКОБАТ” АД – издадено разрешение № ООП - 48-00/25.03.2010 г.

Адрес: гр. София 1616, ж.к. „Бояна”, ул. “Тричкова могила” № 58
Тел.: 02/873-78-19; 0887/590-276; 0887/262-193
Интернет страница: http://www.recobat.bg 
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Електронен адрес: recobat.bulgaria@gmail.com
Изпълнителен директор: Нели Ганчева

6. “НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ” 
АД – издадено разрешение № ООП - 63-00/10.08.2010 г.

Адрес: гр. София, бул. “България” № 22, вх. Д, ап. 14
Тел.: 02/859-00-72, 0887/258-593
Факс: 02/859-00-73
Интернет страница: http://www.nooro.eu 
Електронен адрес: office@nooro.eu 
Изпълнителен директор: Радослав Чернаев
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Приложение 3

Организации, получили разрешение от МОСВ по чл. 64, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за 
управление на отпадъците

за оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

1. “ЕКОБУЛТЕХ” АД - РЕШЕНИЕ № ООП - 11 - 00/25.08.2006 г.

Седалище и адрес на управление:
1618 гр. София, район “Витоша”, ж.к. “Бояна”, ул. “Маринковица” № 2Б
Любомир Тодоров – изпълнителен директор
тел.: 02/846-76-00; 846-70-00; 846-71-00; 846-47-00; 846-78-00;
факс: 02/846-46-00;
e-mail: frontoffice@ecobultech.com
Интернет-сайт: http://www.ecobultex.com/

2. “ЕЛТЕХРЕСУРС” АД - РЕШЕНИЕ № ООП - 21 - 00/01.11.2007 г.

Седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция:
1517 гр. София, район “Подуяне”, бул. “Владимир Вазов” № 40, ет. 2
Петър Мицин - изпълнителен директор
Тел.: 02/492-18-00;
Факс: 02/945-31-90;
Интернет-сайт: http://eltechresource.com/
e-mail: office@eltechresource.com

3. “ЕКОЕЛЕКТРОН” АД – РЕШЕНИЕ № ООП – 30 – 00/ 01.06.2009 г.

 Седалище и адрес на управление:
1408 гр. София, район “Триадица”, жк. “Стрелбище”, бл. 91, вх. В, ет. 13, ап. 111
Адрес за кореспонденция: 
 гр. София, бул. “Симеоновско шосе” № 110, комплекс “Макси”, бл. 20, ет. 1, ап. 2
Велин Здравков – изпълнителен директор
тел. 0889/207-863;
тел. 0879/991-170;
тел. 02/491-80-90; факс: 02/958-27-83;
Интернет сайт: http://www.ecoelectron.bg/
e-mail: ecoelectron@ecoelectron.bg

4. “ЕЛРЕТЕХ” АД – РЕШЕНИЕ № ООП – 32 – 00/01.06.2009 г.

 Седалище и адрес на управление:
1164 гр. София, област София-град, община Столична, ул. “Персенк”, бл. 119, ет. 13, ап. 77
 Димитър Тенчев – изпълнителен директор 
 тел. 0889/629-351
Интернет-сайт: http://elretech.com/
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5. “ЕКОРЕСОР ЕЛЕКТРИК” АД - РЕШЕНИЕ № ООП – 20 – 00/14.08.2009 г.

Седалище и адрес на управление:
1849 гр. София, район “Кремиковци”, ул. “Свети Георги Победоносец” № 1А
Иван Карабоюков – изпълнителен директор
 тел.: 0884/684-289;
тел.: 02/994-70-30, факс: 02/994-70-12;

6. “ИУЕЕО РЕЦИКЛИРАНЕ” АД – РЕШЕНИЕ № ООП – 27–00/17.08.2009 г.

Седалище и адрес на управление:
1574 гр. София, район “Слатина”, жк. “Гео Милев”, бул. “Шипченски проход” № 65
Пламен Горанов – изпълнителен директор
тел. 02/971-22-15, факс: 02/973-32-34;
e-mail: WEEERecycling@rovotel.com

7. “ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД, гр. Варна – РЕШЕНИЕ № ООП – 36 – 
00/17.08.2009 г.

Седалище и адрес на управление:
9000 гр. Варна, район “Одесос”, бул. “Приморски” № 125
Николай Николаев – изпълнителен директор
тел.: 052/681-594, факс: 052/681-591;
Интернет-сайт: www.transinsweee.com

8. “ЕЛЕКТРИКА ГРУП” АД - РЕШЕНИЕ № ООП – 37 – 00/27.08.2009 г. 

Седалище и адрес на управление:
1303 гр. София, район “Възраждане”, ж.к. “ЗОНА Б-5”, ул. “Партений Нишавски”, Бизнес център “Блу 

Палас”, ет. 3
Адрес за кореспонденция:
1839 гр. София, бул. “Ботевградско шосе” № 276
Калин Григоров – изпълнителен директор
Ангел Попов - прокурист
тел.: 02/84-11-000; 0887/201-011; 0888/ 306-635; факс 02/84-11-001;
email: office@el-group.bg

9. “ЕКО-ЕЛ БЪЛГАРИЯ” АД - № ООП – 38 – 00/18.09.2009 г.

Седалище и адрес на управление:
1303 гр. София, район “Възраждане”, ул. “Антим I” № 95, ет. 1, ап. 2
Адрес за кореспонденция:
1113 гр. София, общ. Столична, ж.к. “Изток”, ул. “Незабравка” № 25 (парк-хотел „Москва”), офис 308
Здравко Алипиев – изпълнителен директор
тел./факс: 02/873-78-19;
тел.: 0887/262-193; 0887/030-606;
e-mail: office@ecoel.bg; ecoel.bulgaria@gmail.com 
Интернет-сайт: http://www.ecoel.bg/
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10. “БУЛЕКОТЕХ” АД - № ООп – 40 – 00/29.09.2009 г. 

Седалище и адрес на управление:
1164 гр. София, район “Лозенец”, бул. “Христо Смирненски” № 74-76
Адрес за кореспонденция:
гр. София, ул. “Княз Борис I” № 98А
Стефан Тутберидзе - изпълнителен директор
тел.: 02/483-88-81, 02/915-48-14, 02/915-48-01, факс: 02/915-48-39;
e-mail: office@bulecotech.com
Интернет-сайт: www.bulecotech.com

11. “ЕКОБУЛПАК” АД - № ООП – 41 – 00/21.10.2009 г. 

Седалище и адрес на управление:
1680 гр. София, район “Красно село”, ж.к. “Борово”, ул. “Дечко Йорданов” № 64
Видьо Видев – изпълнителен директор
Димитър Зоров – изпълнителен директор
тел.: 02/434-16-10, факс: 02/920-06-98;
e-mail: ecobulpack@ecobulpack.com
Интернет-сайт: www.ecobulpack.com

12. “НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ” ЕАД - № ООП – 45 – 00/09.12.2009 г.

Седалище и адрес на управление:
1504 гр. София, район “Оборище”, бул. “Янко Сакъзов” № 30”
телефон 02/806-61-21, факс 02/806-61-41
e-mail: info@nordelrecycling.com
Атанас Младенов – изпълнителен директор
Димитър Василев – изпълнителен директор
Лора Димова – изпълнителен директор

13. “ТЕХИМПАКТ” АД - № ООП – 50 – 00/30.03.2010 Г.

Седалище и адрес на управление:
1301 гр. София, район “Триадица”, ул. “Три уши” № 8, ет. 6
Милена Инджова-Иванова – изпълнителен директор
Адрес за кореспонденция:
4003 гр. Пловдив, ул. „Порто Лагос” № 47, ет.1
Тел.: 032/638-961; 032/638-962;
 Факс: 032/944-100; 032/944-140;
 e-mail: tecimpact_co@abv.bg

14. “ЕЛРЕСУРС” ООД - № ООП – 52 – 00/21.05.2010 Г. 

Седалище и адрес на управление:
1301 гр. София, район “Триадица”, ул. “Алабин” № 16-20
Кирил Желязков – изпълнителен директор 
Тел.: 02/919-45;
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15. “ЕКО ЛАЙН БГ” АД - № ООП – 56 – 00/01.07.2010 Г. 

Седалище и адрес на управление:
гр. София, район “Витоша”, ж.к. “Драгалевци”, Околовръстен път, 46-ти км., № 80, сградата на „Пан 

сервиз”
Цветан Тодоров – изпълнителен директор 
Тел. 02/967-00-73, 967-00-20, 0899/906-439

16. “НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ” 
АД - № ООП – 57 – 00/05.07.2010 Г.

Седалище и адрес на управление:
1000 гр. София, район “Средец”, ул. “Цар Калоян” № 8
Адрес за кореспонденция:
гр. София, бул. „България” № 22, вх. Д, ап. 14
Радослав Чернаев – изпълнителен директор 
Тел. 02/859-00-72; 0884/563-314
Факс: 02/859-00-73;
e-mail: office@nooro.eu
Интернет-сайт: www. nooro.eu 

17. “ЕКО БИОЛЕНД” АД - № ООП – 61 – 00/28.07.2010 Г.

Седалище и адрес на управление:
4000 гр. Пловдив, ул. “Евлоги Георгиев” № 1, ап. 2
Снежана Васева – изпълнителен директор
Катя Чирпъкова – изпълнителен директор
Тел./факс 032/260 016; 0894/696 293; 0896/758 537;
e-mail: ecobioland@g-mail.com

18. “ФЕНИКС-РЕЦИКЛИНГ” АД - № ООП – 64 – 00/10.08.2010 Г.

Седалище и адрес на управление:
2600 гр. Дупница, ул. “Разметаница” № 50
Елка Илиева – изпълнителен директор
Радка Младенова – изпълнителен директор
Тел. 0894/301 155; 0896/893 548; факс: 0701/51 372
e-mail: ivento@abv.bg

19. “ЕЛЕКТРООПОЛЗОТВОРЯВАНЕ” АД - № ООП – 65 – 00/08.10.2010 Г.

Седалище и адрес на управление:
5600 гр. Троян, ул. “Христо Ботев” № 127, вх. А, ет. 4
Емил Цоневски – изпълнителен директор
Тел. 0670/62 308; 0885/439 551; факс: 0670/62 309;
e-mail: em_tzonevski@yahoo.com
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Глава 3

Пуснато и събрано ЕЕО

Милена Атанасова

I. Публични регистри и електронни справки
В тази глава са представени данни, публикувани на сайта на Изпълнителна агенция по околна среда 

(http://nfp-bg.eionet.eu.int/bul/index.html). Обхванат е периодът от 2006г. до 2010г., като данните за 2010г. са 
представени по и за първите три тримесечия на годината, тъй като информация за последното тримесечие 
все още не е подадена от фирмите и следователно средните количества за годината не са обработени. 

Справките са за:
• пуснатите на пазара в България електрическо и електронно оборудване за употреба в бита и извън 

бита, за батерии и акумулатори;
• събраните излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита и извън бита, батерии 

и акумулатори
ИАОС събира данни от: фирми по събиране, рециклиращи компании, производители (количества, пус-

нати на пазара, базирани на декларации за месечна справка), организации по оползотворяване (пуснати 
на пазара, на тримесечие – съответно пет пъти/год.), ПУДООС, Агенция „Митници”, Национална агенция по 
приходите и Национален статистически институт.

1. Справки за пуснатото на пазара електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) и събраното изля-
зло от употреба ЕЕО (ИУЕЕО)

1.1 Справки за пуснатото на пазара ЕЕО съгласно категории, определени в Приложение 1 на Наредба 
за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване, третиране и транспор-
тиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Информацията се предоставя съгласно чл. 
46, ал. 5 от Наредбата.

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 1

Категории електрическо и електронно оборудване
1. Големи домакински уреди
2. Малки домакински уреди
3. Информационно и телекомуникационно оборудване
4. Потребителски уреди
5. Осветителни тела
6. Електрически и електронни инструменти (с изключение на големи стационарни единици промишлено 
оборудване)
7. Електрически и електронни играчки, артикули за забавление или за спорт
8. Медицински устройства (с изключение на всички имплантирани и контаминирани с биологични агенти 
елементи)
9. Уреди за мониторинг и контрол
10. Автомати
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1.1.1. Справки за пуснатото на пазара ЕЕО за бита 

Справка за пуснатото на пазара електрическо и електронно оборудване за бита
Категория  

съгласно Приложение №1 През 2006г. (тон) През 2007г. (тон) През 2008г. (тон)

1 8216.265 5 899.526 2 215.48

2 80.225 184.298 134.46

3 148.222 414.311 189.13

4 177.930 85.550 42.70

5 22.281 96.604 63.16

6 153.757 79.914 33.48

7 36.026 0.000 0.00

8 11.870 14.255 12.50

9 16.436 5.521 1.07

10 0.000 0.000 0.00

Обобщената справка за 2006 г. обхваща периода от 1 юли до 31 декември, тъй като Наредбата е в сила 
от 1 юли 2006 г. За страната през отчетния период са пуснати на пазара за употреба вбита и извън него още 
общо 76 062 т. За страната през 2007 г. са пуснати на пазара за употреба вбита и извън него още общо: 104 
250.143 тона. За страната през 2008 г. са пуснати на пазара за употреба вбита и извън него още общо: 102 
236.772 тона.

Справка за пуснатото на пазара електрическо и електронно оборудване за бита през 2009г.

Група съгласно чл.17, ал.2 Пуснато на пазара електрическо и електронно оборудване (тон)

1 40313.945

2 2512.660

3 3219.938

4 5623.946

5 490.985

6 556.551

7 1059.387

8 290.180

9 269.545

10 214.001

11 188.634

За страната през 2009 г. са пуснати на пазара за употреба вбита и извън него още общо: 8 038.329 тона.

Справка за пуснатото на пазара електрическо и електронно оборудване за бита през 2010г.
Категория  

съгласно Приложение №1 Първо тримесечие Второ тримесечие Трето тримесечие

1 4843.731 7319.382 8232.847

2 559.766 584.180 645.582

3 512.229 707.789 800.795

4 860.461 1224.478 629.480

5 92.070 48.275 59.986

6 93.281 115.289 158.523

7 212.596 268.200 340.667

8 40.483 36.226 21.609

9 26.827 24.194 22.713

10 72.603 134.351 22.615

11 23.426 18.582 23.175
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Количествата пуснато на пазара електрическо и електронно оборудване са обобщени на база, информа-
ция, получена от организациите по оползотворяване и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуал-
но, като не е включена информация от ПУДООС.

1.1.2. Справки за пуснатото на пазара ЕЕО извън бита

Справка за пуснатото на пазара електрическо и електронно оборудване извън бита през 2006г.
Категория  

съгласно Приложение №1 През 2006г. (тон) През 2007г. (тон) През 2008г. (тон)

1 433.723 1 033.738 640.06

2 39.235 29.502 11.16

3 482.991 841.104 429.51

4 28.571 133.756 28.83

5 139.095 502.822 168.78

6 6.820 2.006 1.83

7 0.000 0.000 64.04

8 0.001 25.901 3.15

9 2.138 0.575 0.21

10 0.074 1.122 0.00

Обобщената справка за 2006 год. обхваща периода от 1 юли до 31 декември, тъй като Наредбата е в сила 
от 1 юли 2006 г. За страната през отчетния период са пуснати на пазара за употреба в бита и извън него още 
общо 76 062 т. За страната през 2007 г. са пуснати на пазара за употреба в бита и извън него още общо: 104 
250.143 тона. За страната през 2008 г. са пуснати на пазара за употреба в бита и извън него още общо: 102 
236.772 тона.

Справка за пуснатото на пазара електрическо и електронно оборудване извън бита през 2009г.

Група съгласно чл.17, ал.2 Пуснато на пазара електрическо и електронно оборудване (тон)

1 783.498

2 24.799

3 81.132

4 7.168

5 122.106

6 0.025

7 1.650

8 248.872

9 21.817

10 8.898

11 10.087

За страната през 2009 г. са пуснати на пазара за употреба в бита и извън него още общо: 8 038.329 тона.

Справка за пуснатото на пазара електрическо и електронно оборудване извън бита през 2010г.
Категория  

съгласно Приложение №1 Първо тримесечие Второ тримесечие Трето тримесечие

1 207.797 937.031 745.233

2 5.920 11.057 9.376

3 10.987 35.167 160.007

4 0.642 22.546 56.637

5 18.829 27.068 35.876

6 0.000 30.481 21.017

7 0.502 143.377 165.599
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8 14.067 7.146 0.000

9 5.625 6.170 34.932

10 12.300 7.663 135.639

11 0.000 16.812 67.266

Количествата пуснато на пазара електрическо и електронно оборудване са обобщени на база, информа-
ция, получена от организациите по оползотворяване и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуал-
но, като не е включена информация от ПУДООС.

1.2 Справки за събраното ИУЕЕО съгласно групи, определени от чл. 17 ал. 2 от Наредбата за изисква-
нията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване,  третиране и транспортиране на 
отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Информацията се предоставя съгласно чл. 45 ал. 4 от 
Наредбата. След събиране уредите се преглеждат за наличие на маркировка («историческите» уреди, или 
старите уреди не са маркирани) съгласно Приложение № 4 към чл. 7, ал. 1 от Наредбата:

Обозначение за маркиране на електрическо и електронно оборудване

Обозначението за разделно събиране изобразява зачертан контейнер на колела, както е показано на 
фигурата. Съдържанието, размерът и дизайнът на маркировката са посочени в българския стандарт, който 
въвежда изискванията на EN 50419:2005.

Маркировката указва също така и датата на производство или пускане на пазара. Могат да бъдат избра-
ни следните възможности:

1. В некодиран текст в съответствие с българския стандарт, който въвежда изискванията на EN 28 601, 
или в друг кодиран текст, при което кодът трябва да бъде предоставен на съоръженията за третиране на 
ИУЕЕО.

2. Обозначение съгласно фигурата, представляващо плътен (попълнен) баркод под обозначението, изо-
бразяващо зачертан контейнер

Групи, определени от чл. 17. (2):

1. големи домакински уреди от категория 1;
2. малки домакински уреди от категория 2;
3. информационно и телекомуникационно оборудване от категория 3;
4. потребителски уреди от категория 4;
5. осветителни тела от категория 5 с изключение на газоразрядни лампи от т. 6;
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6. газоразрядни лампи; 
7. електрически и електронни инструменти от категория 6 с изключение на големи стационарни единици 
промишлено оборудване;
8. електрически и електронни играчки, уреди за забавление и спорт от категория 7;
9. медицински устройства от категория 8;
10. уреди за мониторинг и контрол от категория 9;
11. автомати от категория 10.

Справка за събраното излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) от бита

Маркировка Група съгласно чл.17, ал.2 2006 г. (Тон) 2007 г. (тон) 2008 г. първо полугодие 
(преди 01.06.2008 г.) (тон)

Маркирано

1 0.000 0.000 0.000

2 0.000 0.000 0.000

3 0.000 0.430 0.000

4 0.000 0.000 0.000

5 0.000 0.000 0.000

6 0.000 0.000 0.000

7 0.000 0.000 0.000

Немаркирано

1 1211.000 13 670.526 17343.924

2 202.000 2 827.326 1321.312

3 278.090 1 610.001 574.947

4 165.000 1 269.132 1151.947

5 173.500 1 653.931 1799.719

6 3.149 80.078 66.179

7 0.000 53.300 42.060

1.2.1. Справки за събраното ИУЕЕО от бита

Обобщената справка за 2006 г. обхваща периода от 1 юли до 31 декември, тъй като Наредбата е в сила от 1 
юли 2006 г. Наредбата се изменя на 01.06.2008 г., което налага разделяне на информацията за 2008 г. на първо 
и второ полугодие.

Справка за събраното излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) от бита 

Маркировка
Група съгласно чл. 17, ал. 2 след 
изменението на Наредбата(след 

01.06.2008 г.)

2008 г. второ полугодие (след 
01.06.2008 г.) (тон)

През 2009 г.
(тон)

Маркирано

1 0.000 2.165

2 0.000 0.077

3 0.000 0.071

4 0.000 0.000

5 0.000 0.000

6 0.000 0.000

7 0.000 0.000

8 0.000 0.000

9 0.000 0.000

10 0.000 0.000

11 0.000 0.000
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Немаркирано

1 12483.429 28799.469

2 1113.213 4260.766

3 665.352 1736.407

4 1429.228 1284.037

5 196.408 245.651

6 75.664 160.413

7 569.964 727.844

8 125.489 83.657

9 83.467 145.164

10 71.960 57.705

11 60.972 91.869

Справка за събраното излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита през 2010 г.

Маркировка Група съгласно чл.17, ал.2 Първо тримесечие (тон) Второ тримесечие (тон) Трето тримесечие (тон)

Маркирано

1 0.000 31.996 5.114

2 0.000 2.671 0.070

3 0.000 1.238 1.131

4 0.000 0.000 0.000

5 0.000 0.000 0.000

6 0.000 0.000 0.000

7 0.000 0.000 0.000

8 0.000 0.000 0.000

9 0.000 0.000 0.000

10 0.000 0.000 0.000

11 0.000 0.000 0.000

Немаркирано

1 2 108.196 4 517.574 10000.758

2 91.117 1 370.656 792.090

3 64.825 452.171 479.815

4 60.550 394.874 820.120

5 10.241 26.589 106.864

6 0.860 3.784 39.906

7 26.877 291.053 170.613

8 7.904 5.934 95.261

9 0.602 14.293 54.624

10 5.419 7.639 38.006

11 3.331 0.000 32.160

1.2.2. Справки за събраното ИУЕЕО извън бита

Справка за събраното излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) извън бита

Маркировка Група съгласно чл.17, ал.2 2006 г. (тон) 2007 г.(тон) Първо полугодие  
на 2008 г. (тон)

Маркирано

1 0.000 0.000 0.000

2 0.000 0.000 0.000

3 0.000 0.000 0.360

4 0.000 0.000 0.000

5 0.000 0.000 0.000

6 0.000 0.000 0.000

7 0.000 0.000 0.000
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Немаркирано

1 0.000 1.645 7.215

2 0.000 0.000 1.050

3 1112.120 952.867 533.599

4 0.000 3.722 7.682

5 0.000 0.000 2.010

6 10.344 43.301 18.998

7 0.000 0.000 0.0

1.2.2. Справки за събраното ИУЕЕО извън бита

Справка за събраното излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) извън бита 

Маркировка
Група съгласно чл. 17, ал. 2 след 
промяната на Наредбата (след 

01.06.2008г.)
Второ полугодие 2008 г. (тон) 2009 г. (тон)

Маркирано

1 0.000 0.000

2 0.000 0.000

3 0.000 2.799

4 0.000 0.000

5 0.000 0.000

6 0.000 2.080

7 0.000 0.000

8 0.000 0.000

9 0.000 0.000

10 0.000 0.000

11 0.000 0.000

Немаркирано

1 371.579 67.817

2 0.646 0.253

3 163.227 227.860

4 27.730 2.039

5 1.310 0.112

6 14.531 5.081

7 9.790 0.000

8 0.489 0.681

9 0.000 0.470

10 4.643 34.879

11 0.000 0.000

Справка за събраното излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) извън бита през 2010 г.

Маркировка Група съгласно чл.17, ал.2 Първо тримесечие (тон) Второ тримесечие (тон) Трето тримесечие (тон)

Маркирано

1 0.000 0.000 0.000

2 0.000 0.000 0.000

3 0.378 0.000 0.000

4 0.000 0.000 0.000

5 0.000 0.000 0.000

6 0.000 0.062 0.065

7 0.000 0.000 0.000

8 0.000 0.000 0.000

9 0.000 0.000 0.000

10 0.000 0.000 0.000

11 0.000 0.000 0.000
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Немаркирано

1 13.018 30.135 218.38

2 0.000 0.000 0.000

3 1.804 9.026 19.097

4 0.000 0.000 0.000

5 0.000 0.000 0.000

6 0.000 0.000 2.845

7 0.000 0.000 0.000

8 0.000 0.394 0.000

9 0.000 0.000 0.000

10 0.000 8.276 0.000

11 0.000 0.000 0.000

2.   Справки за пуснатите на пазара батерии и акумулатори (БА)  
и за събраните негодни за употреба БА.

Информацията се предоставя съгласно чл. 48, ал. 5 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на 
батерии и акумулатори и за транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори:

Справка за пуснатите на пазара батерии и акумулатори (1)

Вид на батериите и акумулаторите Количество /т/ Период

Портативни 808,678928

01.01 – 31.12.2006г.Автомобилни 10017,050240

Индустриални 3956,372440

Портативни 1399,745261

01.01 – 31.12.2007г.Автомобилни 6245,420745

Индустриални 1761,710800

Портативни 789,404

01.01 – 31.12.2008г.Автомобилни 9535,975

Индустриални 2683,833

Портативни 568,517

01.01 – 31.12.2009г.Автомобилни 9579,049

Индустриални 2525,470

Справка за батериите и акумулаторите, пуснати на пазара, но изнесени  
или изпратени от страната преди да са придобити от краен потребител (1)

Вид на батериите и акумулаторите Количество /т/ Период

Портативни 48,831 01.01 – 31.12.2009г.

Справка за пуснатите на пазара батерии и акумулатори през 2010 г.

Вид на батериите и акумулаторите Количество /т/ Период

Портативни 77,706*

01.01 – 31.12.2006г.Автомобилни 1 364,870*

Индустриални 157,152*

Портативни 93,156*

01.01 – 31.12.2007г.Автомобилни 1 294,975*

Индустриални 322,407*

Портативни 98,225*

01.01 – 31.12.2008г.Автомобилни 2 161,549*

Индустриални 301,552*

* Количествата пуснати на пазара батерии и акумулатори са обобщени на база информация, получена 
от организациите по оползотворяване и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, като не е 
включена информация от ПУДООС.
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3. Информационна система за продукти, след употребата на които се образуват масово разпрос-
транени отпадъци 

Съгласно ангажиментите, които страната ни е поела пред ЕС и няколко разпоредби, в България към мо-
мента трябва да функционира електронен регистър за лицата, които пускат на пазара масово разпростра-
нени отпадъци, както и за фирмите и организациите по оползотворяване, които се занимават с дейности 
по управление на отпадъци. Този регистър все още не е създаден, но България не е единствената страна от 
ЕС, която изостава в изпълнението на този ангажимент. Гърция също не е изградила електронен регистър. 
Тъй като не се водят регистри на ЕЕО производители, няма ясна представа за общия брой на отговорните 
производители, които пускат ЕЕО на пазара в България.

Съобщение, публикувано на сайта на Изпълнителна агенция по околна среда:
«С ПМС № 120 от 30 май 2008 г. се прие Наредба за определяне реда и размера за заплащане на проду-

ктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и изме-
нения на наредбите за масово разпространени отпадъци (опаковки, моторни превозни средства, батерии 
и акумулатори, масла и електрическо и електронно оборудване). 

В тази връзка Ви уведомяваме, че лицата, които пускат на пазара продукти (опаковки, моторни превозни 
средства, батерии и акумулатори, масла, електрическо и електронно оборудване и гуми), след употребата 
на които се образуват масово разпространени отпадъци (МРО), трябва да предоставят информацията по 
периоди съгласно горецитираните наредби в електронен формат. За подаване на тази информация се из-
гражда информационна система. Тъй като тя не е изградена напълно, Ви информираме, че информацията 
за периодите от 1.06.2008 г. до настоящия момент ще се предоставя след пускането й в действие.» 

С цел определяне на пуснатите на пазара батерии и акумулатори (БА) и електрическо и електронно обо-
рудване (ЕЕО) е необходимо до изграждането на информационната система лицата, които заплащат про-
дуктова такса в предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), да 
попълват следните форми: 

За батерии и акумулатори 
За електрическо и електронно оборудване 

Информацията се подава в ИАОС, в двадесет дневен срок след изтичането на следните периоди: 1 януа-
ри – 31 март; 1 април – 30 юни; 1 юли – 30 септември и 1 октомври – 31 декември. Първият период, за който 
се подава информация, е 1 октомври – 31 декември 2010 год. 

Попълнените форми в Excel формат изпращайте на ИАОС по електронна поща и на хартиен носител, 
подписан и подпечатан на адрес Изпълнителна агенция по околна среда, бул.”Цар Борис ІІІ” №136, София 
1618, отдел “Мониторинг на отпадъците”. 

E-mail за батерии и акумулатори: rkaramfilova@nfp-bg.eionet.eu.int 
E-mail за електрическо и електронно оборудване: dbabanin@nfp-bg.eionet.eu.int 

II. Информация от други източници

В тази глава е представена информация от ЗУО, данни от одитни доклади, които всяка организация или 
индивидуална система предоставя ежегодно на МОСВ, НСИ, сайт на МОСВ, доклади на международни екс-
перти, разработени в рамките на „Туининг” проект BG 2007/IB/EN/05 и др.

1. Описание на българската система за ИУЕЕО и НУПБА
Отчитайки развитието в управлението на ИУЕЕО и НУПБА в България, а именно драстичното увеличение 

на броя организации по оползотворяване, получили лиценз от МОСВ – 19 организации за ИУЕЕО и 7 ор-
ганизации за НУПБА, трябва да се отчете фактът, че България е единствената страна в ЕС, в която толкова 
много организации имат лиценз. За сравнение, в Австрия има 4 организации за ИУЕЕО, в Гърция 2 за ИУЕЕО 
и 1 за батерии. Докато в страната на управление беше Тройната коалиция, лиценз за ИУЕЕО бяха получили 
само две организации, нарастването на техния брой се случи след изборите през лятото на 2009г. В Закона 
за управление на отпадъците обаче не е заложено ограничение за броя организации, които могат да ра-
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ботят на територията на страната. Наличието на толкова много организации доведе до срив на пазара, тъй 
като нито една организация не може да акумулира достатъчно средства за изграждане на инсталации за 
третиране.

1.1. Задължения на производителя
Лицата, които пускат на пазара ЕЕО за употреба в домакинствата, трябва да изграждат системи за обра-

тно приемане и събиране на ИУЕЕО.
Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, трябва да изпълняват задължения си по тяхното събиране и опол-

зотворяване 
индивидуално или 
чрез системи за събиране, изградени от организация по оползотворяване, или 
заплащат продуктова такса на ПУДООС.
Системите за събиране се управляват от организации по оползотворяване на ИУЕЕО, притежаващи раз-

решение, издадено съгласно процедурите, описани в глава пет, раздел IV от Закона за управление на отпа-
дъците;

Организацията по оползотворяване трябва да сключва договори с лицата, извършващи дейности по съ-
биране, транспортиране, временно съхранение, предварително третиране и/или обезвреждане или с кме-
тове на общини, за да изпълни задълженията си за събиране, рециклиране и оползотворяване на ИУЕЕО;

Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, изпълняват задълженията си индивидуално след одобряване на 
програмата им от съответната Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ), съгласно чл. 29, ал. 
1, т. 4 от Закона за управление на отпадъците;

Лицата, които пускат на пазара ЕЕО и изпълняващи задълженията си индивидуално, трябва за своя смет-
ка да поемат разходите за:

• събиране, временно съхранение, повторна употреба, предварително третиране, транспортиране, 
оползотворяване и обезвреждане на ИУЕЕО, както и изпълнение на целите;

• обратно приемане на ИУЕЕО, събрано в резултат на употреба на ЕЕО, пуснато от тях на пазара, на тери-
торията на обектите, на които се осъществява продажба или на други подходящи места;

• Финансовите ресурси, които трябва да не са по-малко от 5 % от общата сума на средствата, необходими 
за постигане на целите. 

Лицата, които продават ЕЕО на крайните потребители, трябва да приемат обратно ИУЕЕО в същото коли-
чество, вид или уред, изпълняващ същите функции като на закупеното ЕЕО от потребителя;

Производителите на ЕЕО с вградени батерии и акумулатори са отговорни за събиране, временно съхра-
нение, транспортиране, предварително третиране, повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и/
или обезвреждане на отпадъци от батерии и акумулатори, генерирани в резултат на предварително трети-
ране на ИУЕЕО. Тези количества се считат за постигане на целите за рециклиране в България. 

1.2. Описание на организациите по оползотворяване 
Системите за събиране се управляват от организации по оползотворяване на ИУЕЕО, притежаващи раз-

решение, издадено съгласно процедурите в глава пет, раздел IV от Закона за управление на отпадъците. 
Организациите по оползотворяване сключват договори с лицата, извършващи дейности по събиране, 

транспортиране, временно съхранение, предварително третиране и/или обезвреждане, или с кметове на 
общини, с цел изпълнение на задълженията им по събиране, рециклиране и оползотворяване на ИУЕЕО. 

До юни 2009 г. две организации по оползотворяване – колективни системи работиха на пазара, обхваща-
щи 87 % от производителите чрез договори. Останалите 13% от производителите изпълняваха задължени-
ята си чрез заплащане на продуктова такса на ПУДООС.

От месец юли 2009 г. други единадесет организации получиха лицензи от Министъра за управление на 
организации по оползотворяване.

Организациите по оползотворяване, съществуващи на пазара към момента, са както следва:

Организации за ИУЕЕО:
1. “ЕКОБУЛТЕХ” АД - РЕШЕНИЕ № ООп -11 - 00/25.08.2006г. - http://www.ecobultex.com/
2. “ЕЛТЕХРЕСУРС” АД - РЕШЕНИЕ № ООп - 21 - 00/01.11.2007г. - http://eltechresource.com/
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3. “ЕКОЕЛЕКТРОН” АД – РЕШЕНИЕ № ООп – 30 – 00/ 01.06.2009г. - http://www.ecoelectron.bg/
4. “ЕЛРЕТЕХ” АД – РЕШЕНИЕ № ООп – 32 – 00/01.06.2009г. - http://elretech.com/
5. “ЕКОРЕСОР ЕЛЕКТРИК” АД - РЕШЕНИЕ № ООп – 20 – 00/14.08.2009г.
6. “ИУЕЕО РЕЦИКЛИРАНЕ” АД – РЕШЕНИЕ № ООп– 27–00/17.08.2009г.
7. “ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД, гр. Варна – РЕШЕНИЕ № ООп – 36 – 00/17.08.2009г. - 

www.transinsweee.com
8. “ЕЛЕКТРИКА ГРУП” АД - РЕШЕНИЕ № ООп – 37 – 00/27.08.2009г. 
9. “ЕКО-ЕЛ БЪЛГАРИЯ” АД - № ООп – 38 – 00/18.09.2009 г. - http://www.ecoel.bg/
10. “БУЛЕКОТЕХ” АД - № ООп – 40 – 00/29.09.2009 г. -www.bulecotech.com
11. “ЕКОБУЛПАК” АД - № ООп – 41 – 00/21.10.2009 г. - www.ecobulpack.com
12. “НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ” ЕАД - № ООп – 45 – 00/09.12.2009 г. 
13. “ТЕХИМПАКТ” АД - № ООП – 50 – 00/30.03.2010Г.
14. “ЕЛРЕСУРС” ООД - № ООП – 52 – 00/21.05.2010 Г. 
15. “ЕКО ЛАЙН БГ” АД - № ООП – 56 – 00/01.07.2010 Г. 
16. “НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ” АД - № ООП 

– 57 – 00/05.07.2010 Г. –
www. nooro.eu 
17. “ЕКО БИОЛЕНД” АД - № ООП – 61 – 00/28.07.2010 Г. 
18. “ФЕНИКС-РЕЦИКЛИНГ” АД - № ООП – 64 – 00/10.08.2010 Г. 
19. “ЕЛЕКТРООПОЛЗОТВОРЯВАНЕ” АД - № ООП – 65 – 00/08.10.2010 Г. 

Организации за НУПБА:
1. “ЕКОБАТЕРИ” АД - издадено разрешение № ООп-28-00/05.01.2009 г., изм. и доп. с решение № ООп-28-

01/22.07.2009 г.- http://www.ecobatterybg.com
2. “СТИМ - БАТ” ООД - издадено разрешение № ООп-35-00/21.07.2009 г.- http://stimbat.org/
3. “НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ” АД – издадено разрешение № ООп-26-00/06.08.2009 г., изм. с решение № ООп-

26-01/27.10.2009 г.- http://www.ubarecycling-bg.org
4. “НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ” ЕАД – издадено разрешение № ООп-47-00/27.01.2010 г., изм. с решение № ООп-47

-01/06.04.2010 г., изм. с решение № ООп-47-02/02.06.2010 г., изм. с решение № ООп-47-03/18.11.2010 г. - http://
www.nordelrecycling.com

5. “РЕКОБАТ” АД – издадено разрешение № ООп-48-00/25.03.2010 г. - http://www.recobat.bg 
6. “НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ” АД – издадено 

разрешение № ООп-63-00/10.08.2010 г. - http://www.nooro.eu 
7. “ТРАНСИНС БАТЕРИ” ООД – издадено разрешение № ООп-71-00/01.12.2010 г.

1.3. Лица, изпълняващи задълженията си индивидуално 
Освен чрез организации по оползотворяване има производители, които изпълняват задълженията си 

индивидуално, какъвто е случаят с търговско ЕЕО. Има шест лица, изпълняващи задълженията си индиви-
дуално, одобрени от съответната инспекция по околна среда и води, и те са следните: 

1. „Марели” ЕООД, основана от производител, който пуска на пазара ЕЕО в категория 5
2. „ЕЛУКС” ООД, основана от производител, който пуска на пазара ЕЕО в категория 5
3. „Айсберг 93” ЕООД, основана от производител, който пуска на пазара охладителни уреди за употреба 

извън бита
4. „ТЕСИ” ООД, основана от производител, който пуска на пазара ЕЕО във всички категории освен кате-

гории 7 и 10
5. „Авангард Технолоджи”, основана от производител, който пуска на пазара ЕЕО в категории 7 и 8
6. „Казино Технолоджи”, основана от производител, който пуска на пазара ЕЕО в категория 7

1.4. Продуктови такси 
 Таксите, които производителите заплащат за пуснато на пазара ЕЕО на организациите по оползо-
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творяване, произлизат от таксите на ПУДООС. Таксите подлежат на обсъждане в зависимост от специфика-
та на ЕЕО (съдържание на опасни отпадъци).

 Таксите на ПУДООС обхващат всички видове ЕЕО съгласно Наредбата за ИУЕЕО. В сравнение с так-
сите в Гърция и Австрия официалните цени на организациите по оползотворяване са много високи. Таксата 
за малки уреди е 10 пъти по-висока, отколкото в Гърция (България 846 /т, Гърция 80 /т, Австрия 50 /т). 

Такси на ПУДООС:

Размер на продуктовата такса за батерии и акумулатори - Приложение № 4 към чл. 1, ал. 5, т. 4 от 
Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата 
на които се образуват масово разпространени отпадъци:

Размерът на продуктовата такса за батерии и акумулатори се определя по формулата:
Р = Т х Е,
където:
Р е размерът на продуктовата такса за батерии и акумулатори;
Т - количеството батерии или акумулатори в килограми;
Е - единичният размер на таксата в лв./кг.

Вид на батерия-
та/акумулатора 
или елемента 

съгласно опреде-
ленията по § 1, т. 
1, 7 и 12 от ДР на 

наредбата

№ по ред

Вид на батери-
ите и акумула-

торите съгласно 
химичния състав

Единичен размер на таксата (Е) за батерии,  
акумулатори по години (лв./кг)

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

1. Портативни

1.1. С манганов диок-
сид, алкални 4 4,5 5,5 6

1.2.
С манганов диок-
сид, различни от 

алкалните
4 4,5 5,5 6

1.3. С живачен оксид 4 4,5 5,5 6

1.4. Със сребърен 
оксид 4 4,5 5,5 6

1.5. Литиево-йонни 4 4,5 5,5 6

1.6. Други с литий 4 4,5 5,5 6

1.7. Въздушно-цинкови 4 4,5 5,5 6

1.8. Никелово-кадми-
еви 4 4,5 5,5 6

1.9. Никелово-хи-
дридни 4 4,5 5,5 6

1.10. Други 4 4,5 5,5 6

2. Автомобилни

2.1. Оловно-кисели 0,4 0,5 0,5 0,6

2.2. Никелово-кадми-
еви 1 1,5 2 2

2.3. Други 1 1,5 2 2
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3. Индустриални

3.1. Със сребърен 
оксид 3 4,5 5,5 5,5

3.2. Литиево-йонни 3 4,5 5,5 5,5

3.3. Други с литий 3 4,5 5,5 5,5

3.4. Въздушно-цинкови 3 4,5 5,5 5,5

3.5. Оловно-кисели 0,2 0,3 0,4 0,4

3.6. Никелово-кадми-
еви 1 1,5 2 2

3.7. Никелово-железни 0,8 1 1,5 2

3.8. Никелово-хи-
дридни 0,8 1 1,5 2

3.9. Други 3 4,5 5,5 5,5

Размер на продуктовата такса за електрическо и електронно оборудване - Приложение № 6 към 
чл. 1, ал. 5, т. 6 от Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, 
след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци:

Размерът на продуктовата такса за електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) се определя по фор-
мулата:

Р = Т х Е,
където:
Р е размерът на продуктовата такса за ЕЕО;
Т - количеството ЕЕО в килограми;
Е - единичният размер на таксата в лв./кг.

№ по ред

Номер по 
приложение 

№ 2 от  
наредбата*

Наименование на позицията

Единичен размер на продуктовата такса (Е)  
за ЕЕО по години

(лв./кг)

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

1 2 3 4 5 6 7

1. Големи домакински уреди

1. 1.1. Големи охладителни уреди 1,25 1,35 1,45 1,55

2. 1.2. Хладилници 1,25 1,35 1,45 1,55

3. 1.3. Замразители 1,25 1,35 1,45 1,55

4. 1.4. Други големи уреди, използвани за охлаждане,  
консервиране и съхраняване на храна 1,25 1,35 1,45 1,55

5. 1.5. Перални машини 0,75 0,80 0,85 0,90

6. 1.6. Сушилни машини за дрехи 0,75 0,80 0,85 0,90

7. 1.7. Миялни машини 0,75 0,80 0,85 0,90

8. 1.8. Готварски печки 0,75 0,80 0,85 0,90

9. 1.9. Електрически фурни 0,75 0,80 0,85 0,90

10. 1.10. Електрически котлони 0,75 0,80 0,85 0,90

11. 1.11. Микровълнови печки 0,75 0,80 0,85 0,90

12. 1.12. Други големи уреди, използвани за готвене  
и обработка на храна 0,75 0,80 0,85 0,90

13. 1.13. Други електромеханични уреди с вграден  
електродвигател за домакинска употреба 0,75 0,80 0,85 0,90

14. 1.13. Електрически нагревателни и отоплителни уреди 0,75 0,80 0,85 0,90

15. 1.14. Електрически радиатори 0,75 0,80 0,85 0,90
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16. 1.15. Други големи уреди за отопление на стаи, 
легла, мебели за сядане 0,75 0,80 0,85 0,90

17. 1.16. Електрически вентилатори 0,75 0,80 0,85 0,90

18. 1.17. Климатични инсталации 1,25 1,35 1,45 1,55

19. 1.18.
Други вентилационни уреди, уреди за отвеждане на 

газове и климатични уреди 0,75 0,80 0,85 0,90

2. Малки домакински уреди

20. 2.1. Прахосмукачки 3,00 3,15 3,25 3,35

21. 2.2. Уреди за почистване на килими 3,00 3,15 3,25 3,35

22. 2.3. Други уреди за почистване 3,00 3,15 3,25 3,35

23. 2.4. Уреди, използвани за шиене, плетене, тъкане и друга 
обработка на тъкани 3,00 3,15 3,25 3,35

24. 2.5. Ютии и други уреди за гладене, гладачни преси и друга 
грижа за дрехите 3,00 3,15 3,25 3,35

25. 2.6. Тостери 3,00 3,15 3,25 3,35

26. 2.7. Фритюрници 3,00 3,15 3,25 3,35

27. 2.8. Мелнички, кафемашини и уреди за отваряне или затва-
ряне на кутии или опаковки 3,00 3,15 3,25 3,35

28. 2.9. Електрически ножове 3,00 3,15 3,25 3,35

29. 2.10.
Уреди за подстригване, изсушаване на коса,  

измиване на зъби, бръснене, масаж и други уреди  
за грижа за тялото

3,00 3,15 3,25 3,35

30. 2.11. Ръчни и стенни часовници и уреди за измерване,  
отчитане и регистриране на време 3,00 3,15 3,25 3,35

31. 2.12. Везни 3,00 3,15 3,25 3,35

32. 2.13. Други малки уреди, използвани за готвене  
и обработка на храна 3,00 3,15 3,25 3,35

3. Информационно и телекомуникационно  
оборудване

3.1. Оборудване за централизирана  
обработка на информация

33. 3.1.1. Големи машини за обработване на информация 
 (сървъри от висок клас) 1,80 1,85 1,90 1,95

34. 3.1.2. Малки машини за обработване на информация 
 (сървъри от среден клас) 1,80 1,85 1,90 1,95

35. 3.1.3. Печатащи устройства 1,80 1,85 1,90 1,95

 3.2. Оборудване за персонална обработка на данни:     

36. 3.2.1. Персонални компютри 
 (процесор, мишка, екран и клавиатура) 1,80 1,85 1,90 1,95

37. 3.2.2. Лаптоп компютри  
(процесор, мишка, екран и клавиатура) 1,80 1,85 1,90 1,95

38. 3.2.3. Ноутбук компютри 1,80 1,85 1,90 1,95

39. 3.2.4. Ноутпад компютри 1,80 1,85 1,90 1,95

40. 3.2.5. Принтери     

41. 3.2.6. Копирно оборудване 1,80 1,85 1,90 1,95

42. 3.2.7. Електрически и електронни пишещи машини 1,80 1,85 1,90 1,95

43. 3.2.8. Джобни и офис калкулатори 1,80 1,85 1,90 1,95

44. 3.2.9.
Други продукти и уреди за събиране, съхраняване, 

обработка, представяне или предаване на информация 
по електронен път, в т. ч. монитори

1,80 1,85 1,90 1,95

45. 3.3. Потребителски терминали и системи 1,80 1,85 1,90 1,95

46. 3.4. Факс апарати 1,80 1,85 1,90 1,95

47. 3.5. Телекс апарати 1,80 1,85 1,90 1,95

48. 3.6. Телефони 1,80 1,85 1,90 1,95

49. 3.7. Телефонни апарати с монети и/или карти 1,80 1,85 1,90 1,95
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50. 3.8. Безжични телефони 1,80 1,85 1,90 1,95

51. 3.9. Клетъчни телефони 1,80 1,85 1,90 1,95

52. 3.10. Телефонни секретари 1,80 1,85 1,90 1,95

53. 3.11. Други продукти или уреди за предаване на звук,  
картина или друга информация на разстояние 1,80 1,85 1,90 1,95

4. Потребителски уреди:

54. 4.1. Радиоприемници 1,80 1,85 1,90 1,95

55. 4.2. Телевизори 2,20 2,40 2,60 2,80

56. 4.3. Видеокамери 1,80 1,85 1,90 1,95

57. 4.4. Видеокасетофони и записващи устройства 1,80 1,85 1,90 1,95

58. 4.5. Hi-fi записващи устройства 1,80 1,85 1,90 1,95

59. 4.6. Усилватели 1,80 1,85 1,90 1,95

60. 4.7. Музикални инструменти 1,80 1,85 1,90 1,95

61. 4.8.

Други продукти или уреди за записване или възпро-
извеждане на звук или картина, включително сигнали 
или други технологии за разпространение на звук и 

картина, различни от телекомуникационните (фотоапа-
рати и др.)

1,80 1,85 1,90 1,95

5. Осветителни тела:

5.1. Газоразрядни лампи

62. 5.1.1. Прави луминесцентни лампи 3,90 4,00 4,15 4,25

63. 5.1.2. Компактни луминесцентни лампи 3,90 4,00 4,15 4,25

64. 5.1.3.
Газоразрядни лампи с висок интензитет, включително 
натриеви лампи с високо налягане и металхалогенни 

лампи
3,90 4,00 4,15 4,25

65. 5.1.4. Натриеви лампи с ниско налягане 3,90 4,00 4,15 4,25

66. 5.2. Осветителни тела за луминесцентни лампи с изключе-
ние на осветителните тела в домакинствата 3,00 3,15 3,25 3,35

67. 5.3.
Други осветителни тела или уреди за разпръскване или 
контролиране на светлина с изключение на електриче-

ски лампи с нажежаема жичка 
3,00 3,15 3,25 3,35

6.
Електрически и електронни инструменти  

(с изключение на големи стационарни единици 
промишлено оборудване):

68. 6.1. Бормашини 3,00 3,15 3,25 3,35

69. 6.2. Триони 3,00 3,15 3,25 3,35

70. 6.3. Шевни машини 3,00 3,15 3,25 3,35

71. 6.4.

Инструменти за струговане, смилане, фрезоване, 
шлифоване, рендосване, рязане, нарязване, отрязва-
не, пробиване, перфориране, щанцоване, фалцоване, 
огъване или подобни процеси на обработка на дърво, 

метал и други материали

3,00 3,15 3,25 3,35

72. 6.5.
Инструменти за занитване, заковаване или завинтване 
или отстраняване на нитове, пирони, винтове или за 

подобна употреба
3,00 3,15 3,25 3,35

73. 6.6. Инструменти за заваряване, запояване или за подобна 
употреба 3,00 3,15 3,25 3,35

74. 6.7.
Уреди за пулверизиране, пръскане, диспергиране или 

друга обработка на течности или газообразни вещества 
чрез други методи

3,00 3,15 3,25 3,35

75. 6.8. Инструменти за косене или други градинарски  
дейности 3,00 3,15 3,25 3,35

7. Електрически и електронни играчки, уреди за 
забавление и спорт:

76. 7.1. Електрически влакчета или комплекти  
състезателни коли 3,00 3,15 3,25 3,35

77. 7.2. Портативни конзоли за видеоигри 3,00 3,15 3,25 3,35

78. 7.3. Видеоигри 3,00 3,15 3,25 3,35

79. 7.4. Компютри за колоездене, гмуркане,  
бягане, гребане и други 3,00 3,15 3,25 3,35

80. 7.5. Спортни уреди с електрически или 
 електронни компоненти 3,00 3,15 3,25 3,35



104

Практики и проблеми при управлението на електронни и електрически отпадъци в България
Доклад – 2011

BEWMAN  |  Национална застъпническа мрежа по управление на електронни отпадъци

81. 7.6. Монетни игрални автомати 3,00 3,15 3,25 3,35

8. Медицински устройства (с изключение на всички  
имплантирани и инфектирани елементи):

8.1. Уреди за:

82. 8.1.1. Радиотерапия/лъчетерапия 3,00 3,15 3,25 3,35

83. 8.1.2. Кардиология 3,00 3,15 3,25 3,35

84. 8.1.3. Диализа 3,00 3,15 3,25 3,35

85. 8.2. Белодробни апарати (за инхалация, обдишване) 3,00 3,15 3,25 3,35

86. 8.3. Уреди за ядрената медицина 3,00 3,15 3,25 3,35

87. 8.4. Лабораторно оборудване за ин-витро диагностика 3,00 3,15 3,25 3,35

88. 8.5. Аналитична апаратура 3,00 3,15 3,25 3,35

89. 8.6. Замразители 1,25 1,35 1,45 1,55

90. 8.7. Уреди за тестване на бременност 3,00 3,15 3,25 3,35

91. 8.8.
Други уреди за откриване, предотвратяване, профи-

лактика, мониторинг, лечение, облекчаване на заболя-
вания, травми или недъзи

3,00 3,15 3,25 3,35

9. Уреди за мониторинг и контрол

92. 9.1. Детектори за дим 3,00 3,15 3,25 3,35

93. 9.2. Регулатори за отопление 3,00 3,15 3,25 3,35

94. 9.3. Термостати 3,00 3,15 3,25 3,35

95. 9.4. Уреди за измерване, претегляне или регулиране, из-
ползвани в бита или като лабораторно оборудване 3,00 3,15 3,25 3,35

96. 9.5.
Други уреди за мониторинг и контрол, които  

се използват в промишлените инсталации  
(например в контролните табла)

3,00 3,15 3,25 3,35

10. Автомати:

97. 10.1. Автомати за горещи напитки 0,75 0,80 0,85 0,90

98. 10.2. Автомати за горещи или студени бутилки  
или метални кутии 1,25 1,35 1,45 1,55

99. 10.3. Автомати за твърди продукти 0,75 0,80 0,85 0,90

100. 10.4. Банкомати 0,75 0,80 0,85 0,90

101. 10.5. Всички уреди, които автоматично  
предоставят всякакви видове продукти 0,75 0,80 0,85 0,90

Забележки:
1. Отнася се само за електрическо и електронно оборудване, което зависи от електрически ток или елек-
тромагнитно поле, за да работи правилно, както и за електрическо и електронно оборудване за генерира-
не, трансфер и измерване на такъв ток и полета, попадащи в категориите, посочени в приложение № 1 на 
Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране 
и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване и предназначено за работа с 
напрежение, непревишаващо 1000 волта за променлив ток и 1500 волта за постоянен ток.
2. Подробно съответствие между видовете уреди, попадащи в съответните категории и митническите та-
рифни кодове и кодовете по ПРОДПРОМ (да се запише значението на това съкращение), ще бъде опреде-
лено със заповед на министъра на околната среда и водите.
* Приложение № 2 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно 
оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета 
с ПМС № 82 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм., бр. 57 от 2006 г.).

1.5. Цели за събиране
Съгласно формулата 4 kg × пазарен дял × жители на България, националната цел за събиране в България 

се изчислява на около 30 500 000 kg/год. България изпълнява целите си за събиране. През 2008г. целите 
не само са постигнати, но са и преизпълнени, тъй като общото количество на събраното ИУЕЕО, съгласно 
крайната дата в одитите на организациите по оползотворяване и индивидуалните системи е около 36 000 
тона (4,8 кг/жител/годишно). Главният поток отпадъци се състои от малки и големи уреди. Процентът на 
хладилниците като част от големите уреди е неизвестен. Тъй като няма категория катодно-лъчеви тръби, 
които трябва да се третират отделно, няма данни за количеството на събраните и третирани катодно-лъ-
чеви тръби. Количествата са отчетени (след юни 2008 г.) съгласно 11-те категории ЕЕО в България (в Евро-
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пейското законодателство категориите са 10, но категория 5 е разделена на две подкатегории: осветителни 
тела и газоразрядни лампи. Фигурата по-долу представлява сравнение на събраното ИУЕЕО в кг/жител/год. 
Вижда се, че в сравнение с Гърция и Австрия събраното количество големи уреди е по-голямо в България 
отколкото в Австрия и Гърция. Това е така, тъй като данните от Австрия и Гърция представят отчетените 
количества от организациите по оползотворяване. Ако са събрани и рециклирани големи уреди без да са 
отчетени, то това не е включено във фигурата. Що се касае до големите уреди, може да се допусне, че те се 
рециклират поради материална им стойност. Трябва да се отбележи, че хладилниците са в категория голе-
ми уреди. В Австрия се събират и рециклират около 1,5 кг/жител/год. хладилници. Досега в България няма 
третиране на хладилници. 

На фигурата също така се вижда, че особено в Австрия събраното количество от други категории ИУЕЕО 
е много по-голямо, отколкото в България. Това означава, че досега в България събирането на ИУЕЕО, което 
е трудно за рециклиране, е на ниско ниво и трябва да се подобри.

Схема 1: Сравняване на събраните количества ИУЕЕО (в 10 категории) в България, Гърция и Австрия

Производителите трябва да събират известни количества НУПБА в изпълнение на цели за събиране – не по-
малко от 45 % (през 2015 г.) годишно от годишните продажби на портативни батерии и акумулатори.

1.6 .Пунктове и дейности по събиране
Съгласно Наредбата за ИУЕЕО, както и преходните и заключителни разпоредби, системите за разделно съ-

биране, организирани от производителите и вносителите на ЕЕО (лицата, които пускат на пазара ЕЕО), трябва 
да осигурят поне един пункт за събиране на 10 000 жители. При остатък, по-голям или равен на 2000 жители, 
се определя отделно място за разделно събиране.

Съгласно отчетите тази цел е изпълнена, което означава, че територията на цялата страна е обхваната, тъй 
като организациите по оползотворяване са изградили общо 759 пункта за събиране за 2008г. Повечето от тях 
са разположени на търговски площи предимно в търговските вериги, а други са управлявани от фирми по 
управление на отпадъци. Също така фирма „ТЕСИ”, изпълняваща задълженията си индивидуално, е изградила 
65 пункта за събиране. 
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Но в действителност вместо пункт има  само един контейнер за ИУЕЕО. Ако се събират газоразрядни лампи, 
вероятно има специализиран контейнер, който предпазва тръбите по време на манипулации. 

Организациите по оползотворяване сключват договори с компаниите по управление на отпадъци и с ве-
ригите супермаркети, които имат поне един контейнер за ИУЕЕО. Има също така около десет промишлени 
площадки по договори, които се управляват от производителите. Контейнерите се вдигат от организацията по 
оползотворяване и се транспортират от подизпълнители до заводите за третиране (партньори на организаци-
ята по оползотворяване).

Изградено е сътрудничество между Община София и други общини в България с «Елтехресурс». Организа-
цията събира ИУЕЕО по график, обявен на сайта й. Освен този проект не се знае дали има други дейности за 
събиране на ИУЕЕО. Няма допълнителни доказателства за точки за събиране, организирани от общините. 

Фирма „Балбок Инжинеринг” АД събира и изнася лампи за Германия (Ремондис). 
ИУЕЕО се вдига от фирма по управление на отпадъци, която би трябвало да притежава разрешение, и се 

транспортира до завод за третиране, където подлежи на сепариране по категории за третиране. В някои слу-
чаи ИУЕЕО се транспортира до съоръжения за съхранение (малки количества) и при наличие на необходимото 
количество за превоз се извозва до завод за третиране. 

Допуска се, че ИУЕЕО се събира главно чрез фирми за извършване на търговия с метали, които заплащат 
такса на гражданите. Компаниите продават ИУЕЕО на шредери съгласно съответния пазарен дял на организа-
цията по оползотворяване. 

За да обобщим, съществуват няколко начина на събиране на ИУЕЕО в България:
• ИУЕЕО се вдига от домакинствата чрез мобилни групи по график;
• ИУЕЕО се оставя на тротоара, вдига се и се извозва до търговците на метали, които плащат за доставката. 

Цената е била 0.17 лв./кг (85 €/t);
• ИУЕЕО се предава директно на търговците на метали;
• ИУЕЕО се събира на търговски площи за ЕЕО и се вдига от фирми по отпадъци от името на организацията 

по оползотворяване; 
• ИУЕЕО се събира в мобилни контейнери, които се разполагат за няколко дни на публични места и се транс-

портират от организациите по оползотворяване; 
• ИУЕЕО се събира заедно с едрогабаритни отпадъци и се сортира чрез сътрудничество между организаци-

ята по оползотворяване и общината. 

1.7. Третиране
Към момента се извършва ръчно сортиране и шредиране на ИУЕЕО. Хладилниците се третират в шредер 

след предварително отстраняване на хлоро-флуоро-въглеродни (CFC) . Съществува предприятие за третира-
не на лампи в Пловдив, което не работи. Газоразрядни лампи, както бе споменато по-горе, се изнасят за Гер-
мания. Няма третиране на катодно-лъчеви тръби досега. Когато има събиране на катодно-лъчеви тръби, те 
подлежат на съхранение. 

В България са налични около седем шредера, които третират малки и големи уреди, като някои от тях тре-
тират също и хладилници. Освен това функционират около 800 фирми, работещи с метални отпадъци и към 
1000 пункта за събиране в цяла България, на чиято територия се приема метал, а в някои случаи се третира 
ИУЕЕО с цел извличане на метала от ИУЕЕО. Завод за третиране („Екометал Инжиниирънг” ЕООД) проектиран 
от германската компания Adelman, получил разрешение от Министерството, се очакваше да заработи през 
2009г. Намира се в непосредствена близост до гр. София в гр. Нови Искър. Капацитетът му е 30 000 т/годишно 
и обхваща всички видове процеси на рециклиране, включително рециклиране на охладителни уреди, катод-
но-лъчеви тръби и газоразрядни лампи. Проектиран е още един завод, който ще бъде изграден от „Макметал 
холдинг” АД. 

Съгласно одитните доклади целите за оползотворяване по категории ИУЕЕО, както са представени в Дирек-
тивата за ОЕЕО, са изпълнени.
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