№

Неизчерпателен списък на видовете уреди, определени в отделните категории електрическо и
електронно оборудване

Категории ЕОО

Хладилници, замразители и уреди за съхранение на замразени продукти, оборудване, което автоматично доставя
изстудени продукти, климатични инсталации, оборудване за изсушаване на въздуха, термопомпи, маслени
радиатори и други топлообменни уреди, които използват други течности вместо вода за топлообмен.

1

Топлообемно оборудване

2

Екрани, монитори и оборудване, част от което са екрани с повърхност, по-голяма от 100 cm

3

Лампи

Прави флуоресцентни лампи, компактни флуоресцентни лампи, флуоресцентни лампи, газоразрядни лампи с
висок интензитет, включително натриеви лампи с високо налягане и метал-халогенни лампи, натриеви лампи с
ниско налягане, светодиодни лампи.

4

Големи уреди (всеки от външните размери е над 50 cm), включително, но не само - Домакински
уреди; информационно-технологично и телекомуникационно оборудване; потребителско
оборудване; осветителни тела; оборудване за възпроизвеждане на звук или образ, музикално
оборудване; електрически и електронни инструменти; играчки, уреди за спорт и отдих; медицински
изделия; инструменти за мониторинг и контрол; автомати; оборудване за генериране на
електрически ток. В тази категория не се включва оборудването, включено в категории 1 – 3.

Перални машини, сушилни за дрехи, съдомиялни машини, готварски печки, електрически фурни, електрически
котлони, осветителни тела, оборудване за възпроизвеждане на звук или образ, музикално оборудване (с
изключение на органи с тръби, монтирани в църкви), уреди, използвани за плетене и тъкане, големи машини за
обработване на информация, големи машини за отпечатване на информация, копирно оборудване, големи
монетни игрални автомати, големи медицински изделия, големи инструменти за мониторинг и контрол, големи
уреди, които автоматично доставят продукти и пари, фотоволтаични панели.

5

Малки уреди (нито един от външните размери не надвишава 50 cm), включително, но не само Домакински уреди; потребителско оборудване; осветителни тела; оборудване за възпроизвеждане
на звук или образ, музикално оборудване; електрически и електронни инструменти; играчки, уреди
за спорт и отдих; медицински изделия; инструменти за мониторинг и контрол; автомати;
оборудване за генериране на електрически ток. В тази категория не се включва оборудването,
включено в категории 1 – 3 и 6.

Прахосмукачки, уреди за почистване на килими, уреди, използвани за шиене, осветителни тела, микровълнови
печки, вентилационно оборудване, ютии, тостери, електрически ножове, електрически кани, часовници и ръчни
часовници, електрически самобръсначки, везни, уреди за грижа за косата и тялото, калкулатори,
радиоприемници, видеокамери, видеозаписващи устройства, hi-fi оборудване, музикални инструменти,
оборудване за възпроизвеждане на звук или образ, електрически и електронни играчки, уреди за спорт,
компютърни устройства за колоездене, гмуркане, бягане, гребане и др., детектори за дим, терморегулатори,
термостати, малки електрически и електронни инструменти, малки медицински изделия, малки инструменти за
мониторинг и контрол, малки уреди, които автоматично доставят продукти, малки уреди с интегрирани
фотоволтаични панели.

6

Малко информационно-технологично и телекомуникационно оборудване (нито един от външните
размери не надвишава 50 cm)

Мобилни телефони, навигационни системи GPS, джобни калкулатори, рутери, персонални компютри, принтери,
телефони.

2

Екрани, телевизори, LCD фоторамки, монитори, лаптоп компютри, ноутбук компютри.

