
Размер на възнаграждението заплащано от членовете на „Грийнтех България“ АД 

 

Номер по приложение № 3 от 

Наредбата за излязлото от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване 

Размер на 

държавната 

такса, 

заплащана 

към 

ПУДООС 

Ооновна тарифа 

80% от държавната 

таксата 

ЕКО модулирана 

тарифа 15% от 

държавната 

таксата 

№ Наименование на позицията (лв./кг) (лв./кг) (лв./кг) 

1 2 3 4 5 

1 Топлообменно оборудване 1.55 1.24 0.23 

2 

Екрани, монитори и 

оборудване, част от което са 

екрани с повърхност, по-

голяма от 100 cm2 

3.35 2.68 0.50 

3 Лампи 4.25 3.40 0.64 

4 Големи уреди 0.90 0.72 0.14 

5 Малки уреди 3.35 2.68 0.50 

6 

Малко информационно-

технологично и 

телекомуникационно 

оборудване (нито един от 

външните размери не 

надвишава 50 cm) 

1.95 1.56 0.29 

Забележка.  
 

Размерът на продуктовата такса за ЕЕО се определя 

по формулата:  
 

 
P = Т x Е, където:  

 
Р е размерът на дължимата продуктова такса;  

 
Т – количеството ЕЕО в кг;  

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

 
Цените са в лева, за кг, без ДДС.  

Минимална годишна такса за 1 задължено лице 350 лева, без ДДС. 

Върху определяне на възнаграждението на организацията влияе и система от 

преференции за спазване на определените в Общите условия срокове за навременно 

деклариране и заплащане на издадени фактури. 

* Тарифата се прилага за нови членове на Организацията, а за стари влиза в сила от 01.01.2023г.  

 



 

Еко критерии използвани от „Грийнтех България“ АД за определяне еко модулирана 
тарифа на организацията 

I. Влагане на рециклирани материали  (черни метали, пластмаса и др.) при 

производството на ЕЕО – минимален праг 20%. 

II. Вещества, ограничени за употреба в ЕЕО, и максимални стойности на тегловната им 

концентрация в еднородните материали на ЕЕО: 

 Олово – 0.05%; 
 Живак – 0.05%; 
 Кадмий – 0.05%; 
 Шествалентен хром – 0.05%; 
 Полибромирани бифенили (PBB) – 0.05%; 
 Полибромирани дифенилетери (PBDE) – 0.05%; 
 Бис(2-етилхексил)фталат (DEHP) – 0.05%; 
 Бутилбензилфталат (BBP) – 0.05%; 
 Дибутилфталат (DBP) – 0.05%; 
 Диизобутилфталат (DIBP) – 0.05%. 

 

III. Осигуряване на потребителите на професионални сервизи, техническа 

документация и резервни части за минимален период от 10 години след пускането на 

пазара на последната единица от модела на ЕЕО.  

IV. Сертифицирана система за управление на качество и/или околна среда съгласно 

стандарти ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. Наличието на сертификат е гаранция за 

намаляване на отпадъците и замърсяванията, ефективно използване на ресурсите, 

постигане на държавните и международни изисквания, намаляване на рисковете. 

 

 

Задължените лица декларират, че отговаря на екологичните критерии, въз основа на 

налични сертификати от доставчици, удостоверяващи произхода на материалите 

вложени в ЕЕО, сертификат от производителя на ЕЕО, удостоверяващ интегрирания 

рециклиран %, съответно стандарт за рециклирано съдържание, на който отговаря 

продуктът и др. 

В случай на съмнение или невъзможност да се докажат критериите за еко модулация, 

се прилага по-високият размер на екотаксата. 

 

 

 

Актуални към 31.05.2022 г. 


