УКАЗАНИЯ
ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА
ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

Хартиени
опаковки
• Кашони
(велпапе);
• Картон и
картонени кутии;
• Амбалажна
хартия;
• Хартиени торби;
• Други чисти
хартии.

Пластмасови
опаковки
• Пластмасови
бутилки;
• Флакони от
битова химия
и козметика;
• Пластмасови
капачки;
• Пластмасови
кутии;
• Опаковъчно
фолио;
• Торбички и
чували.

Метални
опаковки

• Стъклени бутилки;
• Буркани;
• Стъклени опаковки
от козметика;
• Други стъклени
опаковки.

• Kенове от
напитки;
• Метални флакони
от битова химия
и козметика;
• Консервни кутии;
• Метални капачки
от буркани и
бутилки;
• Алуминиево
фолио.

Не изхвърляйте:
•
•
•
•
•
•

Стъклени
опаковки

Силно замърсени опаковки;
Опаковки от химикали, бои, лакове, автомобилни масла;
Електрически крушки и луминисцентни лампи;
Прозоречно стъкло и огледала;
Електрически уреди и играчки;
Битови отпадъци.

Подгответе отпадъците:
Предварително подготвените отпадъци лесно могат да бъдат
изхвърлени в контейнерите, затова:
• Изпразнете опаковките от тяхното съдържание и при необходимост
ги изплакнете;
• Сгънете кашоните и картонените кутии;
• Смачкайте пластмасовите бутилки и кеновете, за да намалите обема им.

ПОМНЕТЕ:
• Вашите отпадъци са Ваша лична отговорност. 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 други), други битови.
• Повечето отпадъци са ценен ресурс, който може да
бъде преработен, възобновен или използван повторно.
• От 2020 г. такса смет, която дължите на Вашата община
ще бъде определена от количеството на отпадъците, които Вие изхвърляте за депониране. Вие трябва да успеете
да го намалите до минимум.
• Разделяйки отпадъците, Вие давате своя принос за
намаляване на замърсяването и за опазването на ценни
ресурси и променяте облика на населеното място, в което
е Вашият дом.

БУЛЕКОПАК АД
Булекопак АД е организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки и извършва дейност от 2004 г.
Представлява повече от 2 000 дружества – търговски
и производствени предприятия от различни браншове на
промишлеността за колективно изпълнение на задълженията им по Закона за управление на отпадъците.
Организира и управлява системи за разделно събиране
на отпадъци от опаковки с цветни контейнери в общините.
Обучава и насърчава населението на страната за грижа
към околната среда.
ЗА КОНТАКТИ С БУЛЕКОПАК АД:
1528 гр. София, ул. “Подпоручик Йордан Тодоров” № 4, ет. 1
тел/факс: 02 944 1900, 02 846 8138
9700 гр. Шумен, ул. “Съединение” № 109, ет. 3, офис 2
тел: 054 801 427; факс: 054 801 428
е-mail: office@bulecopack.com

@Bulecopack

www.bulecopack.com

