
УКАЗАНИЯ 

за разделно събиране на отпадъци от опаковки за  

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ 

Вие сте ползвател на търговски обект, производствена, стопанска и административна сграда 

 Вие имате задължение да събирате разделно отпадъците от опаковки, съгласно определе-

ния от общинската администрация ред. 

 Информирайте се: 

 къде са разположени съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки във Вашето 

населено място 

 колко често се обслужват и при какъв график  

Ако в периода между две обслужвания на съдовете, Вие 

образувате отпадъци от опаковки в количество, което 

може да бъде изхвърлено в контейнерите за разделно съби-

ране, без да запълни целия им обем и да направи тяхното из-

ползване от гражданите невъзможно, Вие можете да ползвате 

системата за разделно събиране с цветни контейнери, изгра-

дена от организацията по оползотворяване във Вашия град. 

В този случай: спазвайте указанията за разделяне на отпадъци-

те, посочени на съдовете за разделно събиране, съобразявайте 

се с графика за обслужване на съдовете и по възможност изх-

върляйте отпадъците в деня на тяхното обслужване, рано сут-

рин. В случай че еднократно сте образували повече отпадъци 

от обичайното, сгънете ги и съхранявайте във Вашия обект, а в 

деня на обслужването по график, ги изнесете сгънати, завърза-

ни или в чували до контейнерите за разделно събиране. 

Ако в периода между две обслужвания на съдовете, Вие 

образувате отпадъци от опаковки в количество, по-

голямо от обема на контейнерите за разделно събиране, Вие 

трябва да намерите индивидуално решение за разделното 

събиране на Вашите отпадъци от опаковки. 

В този случай: Обърнете се към организацията по оползотворя-

ване, която е разположила съдовете за разделно събиране във 

Вашето населено място или към специализирано дружество, 

което притежава разрешение за дейности с отпадъци и догово-

рете начина на предаване на отпадъците. 

 Търговски обекти са всички магазини, административни, социални и обществени сгради, заведения за хранене, обекти за отдих, забавление 

и туризъм.  Законодателните изисквания към търговските обекти по отношение на разделяното събиране на отпадъците от опаковки са 

определени в Закона за управление на отпадъците и в Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки. 

За повече информация: https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/file/Waste/VAPROSI_OTGOVORI/RAZDELNO-SHEMA.jpg 

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/file/Waste/VAPROSI_OTGOVORI/Ukazaniya_RSO_adm_sgradi.pdf 

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/file/Waste/VAPROSI_OTGOVORI/Pravila_RSO.pdf 



Нашите съвети за успешно разделно събиране на отпадъците: 

 Посъветвайте се с общинската администрация, организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки, която работи във 

Вашето населено място или специализирано дружество; 

 Издайте заповед, в която да определите реда на разделяне на отпадъците на територията на Вашия обект; 

 Ангажирайте Вашите служители – нека те да се чувстват лично отговорни, заинтересовани и мотивирани да разделят отпадъци-

те; 

 Контролирайте процеса; 

 Потърсете обратна връзка от организацията по оползотворяване/ дружеството, което приема Вашите отпадъци.  

Помнете:  

 Отпадъците се разделят при източника на тяхното образуване. Вие трябва да спазвате указанията за разделно събиране на 

всички останали отпадъци, които образувате: биоразградими (храни и други органични); зелени (от поддържане на градини и 

зелени площи); други масово разпространени (гуми, масла, батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване); 

хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло, различни от опаковки; опасни (опаковки от химически препарати, лекарства и дру-

ги), други битови.  

 Повечето отпадъци са ценен ресурс, който може да бъде преработен, възобновен или използван повторно. 

 На Вашата община са определени цели за рециклиране, компостиране и цялостно намаляване на отпадъците. Вашата община 

плаща наказателна такса (отчисление при депониране), ако не изпълни определените ѝ цели.  

 Вашите отпадъци са Ваша лична отговорност. Ваше е задължението за тяхното правилно разделяне и изхвърляне. Вие подле-

жите на санкция. 

 Разделяйки отпадъците, Вие давате своя принос за намаляване на замърсяването и за опазването на ценни ресурси, спестявате 

средства и променяте облика на населеното място, в което е Вашият дом и където отглеждате децата си.  

БУЛЕКОПАК АД – организация по оползотворяване 

на отпадъци от опаковки 

Булекопак извършва дейност от 2004 г. 

Притежава разрешение за дейност, съгласно Решение № ООп-ОО-

4-00/23.01.2013 г., издадено от министъра на околната среда и 

водите. 

За осъществяване на дейността си в съответствие с международ-

ните стандарти за качество, управление на околната среда и безо-

пасност е сертифицирана, съгласно: EN ISO 9001:2015; EN ISO 

14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007. 

Представлява повече от 2000 дружества – търговски и производст-

вени предприятия от  различни браншове на промишлеността за 

колективно изпълнение на задълженията им по Закона за управ-

ление на отпадъците. 

Организира и управлява системи за разделно събиране на отпадъ-

ци от опаковки с цветни контейнери в общините. 

Обучава и насърчава населението на страната за грижа към окол-

ната среда.  

К О Н Т А К Т И  

1517 гр. София 
бул. “Брюксел” № 11Б, ет.5, офис 4 
тел/факс: 02 - 9441900, 02 -  468138 
 

9700 гр. Шумен 
ул. “Съединение” № 109, ет.3, офис 2  
тел: 054 - 801427; факс: 054 - 801428 
 

оffice@bulecopack.com 

www.bulecopack.com 


