
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 
(ИУЕЕО) 



Основна дейност и приоритети 
 

 

 

 

 

 Включване в колективна система по оползотворяване и изпълнение на 
задълженията по разделно събиране и третиране на отпадъците от ИУЕЕО; 

 Разделно събиране, обхващащо възможно най-голяма част от 
потребителите /генераторите на отпадъци; 

 Увеличаване на количеството на повторно използване, рециклиране и 
оползотворяване на отпадъците от ИУЕЕО; 

 Намаляване на вредното въздействие върху околната среда и здравето на 
човека от образуването и управлението на масово разпространени 
отпадъци; 

 Йерархично управление на отпадъците – 1. предотвратяване, 2. повторна 
употреба, 3. рециклиране, 4. друго оползотворяване и 5. депониране; 

 Повишаване на екологично насоченото поведение, както на обикновенния 
потребител, така и на фирмите;  

 Преминаване към кръгова икономика. 



 
 
 
 

Основни партньори 





 Разделно събиране на ИУЕЕО, чрез мобилни екипи по 
предварителна подадена заявка: 

 извозване от крайните потребители (населението) 

 извозване от публичният сектор (държавна аминистрация) 

 извозване от местата където се генерират (юридически лица) 

 Разполагане и периодично обслужване на подходящо обозначени 
съдове за разделно събиране: 

 в търговските обекти пускащи на пазара ЕЕО 

 в административни сгради 

 Периодични събирания чрез разполагане на мобилни пунктове 

 Пунктове за събиране на отпадъци 

 

Добри практики при разделното 
събиране на ИУЕЕО  



Разделно събиране, чрез мобилни 
екипи по предварителна заявка 



 Обажданията и заявки се приемат на национален безплатен телефон 

 Всеки делничен ден от 08:30 до 19:30 часа, а събота и неделя от 10:00 до 17:00 часа  

 Извън посочените часове заявки се приемат, чрез телефонен секретар 

Разделно събиране, чрез мобилни екипи и 
извозване по заявка - национално покритие 



Разполагане на съдове за разделно събиране и            
eко инициативи в търговските обекти  



 Провеждане на периодични информационни кампании за 
повишаване на общественото съзнание 

 Популяризиране на мерките за разделно събиране и 
екологосъобразно предаване на отпадъци от ИУЕЕО 

 Участие в различни еко инициативи насочени към населението 
и фирмите  

 Информиране на крайните потребители, за ролята им в 
разделното събиране и опазване на околната среда 

 Партниране с общинската администрация при екологично 
насочени инициативи с цел решение на проблема с ИУЕЕО на 
местно ниво 

Добри практики за насърчаване на 
разделното събиране на ИУЕЕО  



Партниране с общинската администрация, участие в различни 
еко инициативи и провеждане на информационни кампании 



Партниране с общинската администрация, участие в различни 
еко инициативи и провеждане на информационни кампании 



0800 14 100 
 


