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Национална организация по 
оползотворяване на отпадъци 
от опаковки
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Какъв е  пътят на 
отпадъка

ХАРТИЯ, КАРТОН,
ПЛАСТМАСА и МЕТАЛ 

СТЪКЛО

ТРАНСПОРТ

Какво трябва да знаем, 
за да събираме отпадъците 

разделно?

ЗА СИГНАЛИ И МНЕНИЯ:

В КОНТЕЙНЕРИТЕ НА ЕКОБУЛПАК  
ИЗХВЪРЛЯЙТЕ:

Жълти контейнери за  
отпадъци от опаковки от 

ХАРТИЯ, КАРТОН, ПЛАСТМАСА и МЕТАЛ

Зелени контейнери за   
отпадъци от опаковки от 

СТЪКЛО

02/ 434 16 68 и 0884 00 30 30
www.ecobulpack.com



 В жълтите контейнери ИЗХВЪРЛЯЙТЕ:

1.  Хартиени и картонени опаковки: 
  Кутии, кашони, кар то нени опаковки от 

хранителни и нехранителни продукти,   
амба лажна хартия,  хартиени чували и други 
чисти хартии. 

2.  Пластмасови опаковки:
  Пластмасови бутилки, флакони, капачки, 

полиетиленови торбички и чували, 
опаковъчно фолио.  

3.  Метални опаковки:
  Кенове от напитки, кутии от консерви, 

капачки от буркани, алуминиево фолио.

ХАРТИЯ, КАРТОН, ПЛАСТМАСА и МЕТАЛ 

Внимание! Замърсените опаковки правят рециклирането невъзможно. 
Памперсите и тоалетната хартия не могат да се рециклират. 

! ·  Изпразнете опаковки от съдържанието им 
·  Сгъвайте големите картонени опаковки
·  Смачквайте и поставяйте опаковките в контейнерите
·  Смачквайте пластмасовите бутилки, за да заемат по-малко място 

В зелените контейнери ИЗХВЪРЛЯЙТЕ:

Стъклени бутилки, буркани, стъклени 
опаковки от козметични продукти.

Предварително отстранете съдържанието на 
опаковките!

СТЪКЛО

!

В КОНТЕЙНЕРИТЕ НА ЕКОБУЛПАК  
НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ:

Батерии и  
акумулатори

Електрически 
уреди и техните 

части

Луминисцентни 
лампи и 
крушки

Опаковки от 
химикали, 

бои и лакове

Строителни  
отпадъци

Храна и 
градински 
отпадъци

>  Всеки тон рециклирана хартия 
спасява от изсичане  
13 дървета.

>   Всеки тон рециклирана 
хартия спестява 4 куб. 

метра място в депото за 
отпадъци.

 Да пестим природни ресурси и 
енергия!

Един неволно изхвърлен битов отпадък в съда за разделно 
събиране води до замърсяване и невъзможност за преработване 
на отпадъка от целия контейнер.

>   Рециклирането на  
1 пластмасова бутилка  
спестява енергията,  
достатъчна да захранва  
компютър 25 минути.

>   Рециклирането
на 1 стъклена бутилка

спестява енергията,
с която телевизор може да 

работи 25 минути.

Замърсени 
и омазнени 

опаковки

Торби с  
битови 

отпадъци

Текстил и  
дрехи

Съдове от 
порцелан и 
керамика

Прозоречно 
стъкло и 
огледала

Салфетки и 
санитарни 
материали

>   Събраните  от  контейнерите  опаковки  се  
извозват  със  специализиран  транспорт  до  
сортираща  инсталация.  

>   Поставят се на конвейер, където се разделят 
по видове материали.

>    Сортираните  и  балирани опаковки  се        
извозват  до  заводите  за рециклиране.


