Резултати от реализацията на проекта:
• Укрепване на административния капацитет на
експертите на централно и на регионално ниво;
• Преглед на съществуващата система за управление на
ИУЕЕО и НУПБА в България с цел изработване на
предложения за по-нататъшно хармонизиране на
разпоредбите;
• Разработване на методология и практически
инструментариум за изчисляване на всички разходи,
свързани с управление на ИУЕЕО и НУПБА;
• Разработване на насоки за управление на отпадъчните
потоци, създадени от третирането на ИУЕЕО и НУПБА, и
пакет мерки за подобряване на съществуващите системи;
• Проучвателни посещения на работещи инсталации и
предприятия за различни видове ИУЕЕО и НУПБА в
Австрия и Гърция;
• Разработване на технически стандарти за третиране на
ИУЕЕО и НУПБА в съответствие със законодателството
на ЕС и най-добрите практики;
• Разработване на методология за използване на ефективни
икономически инструменти;
•  Разработване и предложение за информационна система и
регистър на производителите и вносители на електричес
ко и електронно оборудване, батерии и акумулатори;
•  Организация и провеждане на семинари за централните и
регионални власти и други включени в процеса участници
(производители/вносители, предприятия, общински влас
ти, неправителствени организации и др.) на които се
представят текущите резултати от реализация на
проекта;
• Разработка и дизайн на пилотни материали и информаци
онна кампания за повишаване на общественото съзнание.

За повече информация по Туининг проекта
и за управлението на отпадъците от
електрическо и електронно оборудване,
както и на батериите и акумулаторите моля
посетете сайта на МОСВ

www.moew.government.bg
ключова тема "Отпадъци"

Туининг проект BG07-IB-EN-05:
„Укрепване на административния капацитет
за прилагане на законодателството в областта
на електрическо и електронно оборудване
и батерии и акумулатори на национално и
регионално ниво в България“
Туининг проект между Министерство на околната сре
да и водите – България, Агенция по околна среда –
Австрия, Министерство на околната среда, енергията
и климатичните промени – Гърция и Федерално мини
стерство на околната среда, опазване на природата и
ядрената безопасност – Германия.
Продължителност на проекта: 18 месеца
Период на изпълнение: 1 февруари 2009 г. – 30
септември 2010 г.

ТУИНИНГ ПРОЕКТ НА ЕС
BG/2007/IB/EN/05
Bulgarian Ministry of
Environment and Water

Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit

FEDERAL Environment Agency – Austria

Greek Ministry of
Environment, Energy
and Climate Change

Рециклирайте днес
за по-добро бъдеще…

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
Туининг проект BG07-IB-EN-05 е финансиран от
Европейския съюз и се изпълнява чрез близко сътруд
ничество между експерти от българските институ
ции (Министерство на околната среда и водите,
Изпълнителна агенция по околна среда, регионални
инспекции по околна среда и води и др.) и партньорите
по проекта. Целта му е трансфер на ноу хау и добри
практики от Австрия, Гърция и Германия в областта
на управление на излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване и негодни за употреба
портативни батерии и акумулатори в България.
Принос за изпълнение на проекта имат и представи
тели на други Европейски страни, като Малта,
Словакия и др.

Издаването на настоящата листовка
е финансирано от Европейския съюз

Позволете на земята
да си поеме дъх…

Знаете ли, че:
• Всеки уред, който изхвърляме на боклука замърсява
околната среда и застрашава нашето здраве…
• Във всеки монитор има от 1,4 до 3,6 кг олово. Оловото
е канцерогенно вещество и може да причини сериозни
проблеми в бъбреците, черния дроб, кръвта, белите
дробове и на други места в човешкото тяло.
• 22% от употребата на желязо в света се използва специ
ално в производството на електрически уреди. Живакът
лесно се акумулира в живите същества, и по
този начин замърсява хранителната верига и
достига до човека, като може да причини
дългосрочни проблеми и нарушения в мозъка.
• Азбестът, който се използва при малките
електронни уреди (тостери, ютии, кафе
машини и др.) и електрическите нагре
ватели, е канцерогенен и много вреден ако
попадне в очите или при контакт с кожата.
• Батериите, които попадат на депо, рано или късно се
разяждат и химическите им компоненти (олово, кадмий,
живак, цинк, никел и др.) замърсяват подпочвените води,
езера, реки и обработваеми земи.
• Една батерия съдържаща 1 гр живак може да замърси 400 л
вода.
Кои уреди могат да бъдат рециклирани?
В едно изречение “Всички уреди, които се включват в
контакта или работят с батерии”. Такива са:
• Големи уреди, като хладилници, електрически
печки,перални и др.
• Малки уреди като кухненски уреди, нагре
вателни и охладителни уреди, лампи и др.
• Телекомуникационно оборудване и уреди за
озвучаване.
• Електронни и електрически инструменти и
играчки
• Медицински и технологични устройства
Кои портативни батерии рециклираме?
С една дума всички батерии, които можем да носим в ръка.
Това са батериите, използвани за: радио, портативни
устройства (такива като уокмен, Discman, MP3/4 и др.),
мобилни и wireless телефони, електрически и електронни
играчки, факли, лаптопи, часовници, фотоапарати и видео
камери, преносими електрически инструменти, слухови апа
рати, tele-control, аларми и др.

Защо трябва да рециклираме?
• С цел опазване околната среда
• Спестяване на енергия и национални ресурси
• Намаляване на количеството отпадъци
• Създаване на нови работни места
•  Опазване на човешкото здраве и бъдеще за нашите деца
Включете се!
В България вече има организации по
оползотворяване на излязло от
употреба електрическо и
електронно оборудване (ИУЕЕО)
и негодни за употреба
портативни батерии и
акумулатори (НУПБА). Страната
ни вече разполага с
необходимата инфраструктура и
опит, за да подобри нивото на
събиране и рециклиране на ИУЕЕО и НУПБА. .
Вашето участие е изключително важно – без него никоя
програма за събиране и рециклиране не може да успее!
организации по оползотворяване на иуеео
• “ЕКОБУЛТЕХ” АД – тел.: 02/846-76-00, frontoffice@ecobultech.com,
http://www.ecobultex.com • “ЕЛТЕХРЕСУРС” АД – тел.: 02/492-18-00,
http://eltechresource.com, office@eltechresource.com • “ЕКОЕЛЕКТРОН”
АД – тел. 02/818-898, http://www.ecoelectron.bg, ecoelectron@ecoelectron.
bg • “ЕЛРЕТЕХ” АД – тел. 0889/629-351, http://elretech.com • “ЕКОРЕ
СОР ЕЛЕКТРИК” АД – тел.: 02/994-70-30, факс: 02/994-70-12 •
“ИУЕЕО РЕЦИКЛИРАНЕ” АД – тел. 02/ 971-22-15,
WEEERecycling@rovotel.com • “ТРАНСИНС ТЕХ
НОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД – тел.:
052/681- 594, www.transinsweee.com •
“ЕЛЕКТРИКА ГРУП” АД – тел.  02/84 11 000,
email: office@el-group.bg • “ЕКО-ЕЛ БЪЛГА
РИЯ” АД – тел./факс: 02/873-78-19, office@
ecoel.bg; ecoel.bulgaria@gmail.com,  http://
www.ecoel.bg • “БУЛЕКОТЕХ” АД –  тел.:
02/483-88-81, office@bulecotech.com, www.
bulecotech.com • “ЕКОБУЛПАК” АД – тел.: 02/81286-12, ecobulpack @ecobulpack.com, www.ecobulpack.
com • “НОРД   ЕЛРЕЦИКЛИНГ” ЕАД – тел. 02/806-61-21, info@
nordelrecycling.com • “ТЕХИМПАКТ” АД – тел.: 032/638-961, tecimpact_
co@abv.bg • “ЕЛРЕСУРС” ООД – тел.: 02/919-45 • “ЕКО ЛАЙН БГ” АД –
тел. 02/967-00-73 • “НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВО
РЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ” АД – тел. 02/859-00-72,
www.nooro.eu • “ЕКО БИОЛЕНД” АД –  тел./факс 032/260-016,
ecobioland@ g-mail.com • “ФЕНИКС-РЕЦИКЛИНГ” АД – тел. 0894 301
155, ivento@abv.bg

организации по оползотворяване на нУБА
“ЕКОБАТЕРИ” АД – тел.: 02/492 18 55, http://www.ecobatterybg.com, office@
ecobatterybg.com • “НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ” АД – тел.: 02/971 22 15, http://
www.ubarecycling-bg.org, UBARecycling@rovotel.com • “НОРД ЕЛРЕЦИК
ЛИНГ” ЕАД – тел.: 02/806 61 21, http://www.nordelrecycling.com, info@
nordelrecycling.com • “РЕКОБАТ” АД – тел.: 02/8737819, http://www.recobat.
bg,  recobat.bulgaria@gmail.com • “НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ” АД –
тел.: 02/ 859-00-72, www.nooro.eu

КАКВО ПРАВЯТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ
ПО ОПОЛОЗТВОРЯВАНЕ?
• Събират ИУЕЕО и НУПБА и ги предават за
рециклиране
• Разполагат големи контейнери за събиране
на стари електроуреди и инструменти във
търговските обекти за електрическо и
електронно оборудване. Събират големи
домакински уреди от домовете при повикване
• Осигуряват безплатно контейнери за събиране на
портативни батерии
• Информират обществеността за необходимостта от
рециклиране
Кой може да участва в програмата
за рециклиране НА БАТЕРИИ?
• Търговски обекти • Общини • Супермаркети • Училища и
детски градини • Обществени организации • Частни фирми
Как мога да участвам в програмата
за рециклиране?
• Обадете се на организациите по оползотворява
не и в общината
• Занесете своите малки уреди до най-близкия
магазин за продажба на електрическо и
електронно оборудване
• Върнете стария си уред при покупка на нов и
вземете търговска отстъпка
• Запишете се в графиците по райони за
вдигане на излезли от употреба големи домакински
уреди от дома ви
• Поръчайте безплатен контейнер за събиране на батерии за
вашия офис, училище или магазин.
• Изхвърлете негодните за употреба батерии в контейнер
за събиране на батерии в супермаркети, търговски обекти,
административни сгради и общински учреждения, училища и
детски градини, частни фирми и др.

