Проект „Повишаване на обществената информираност
за управление на твърдите отпадъци в северозападната
част на Черноморския регион – По-малко отпадъци
на Северозапад”

ЗАЩО И КАК ДА СЪБИРАМЕ РАЗДЕЛНО?

Изпълнители:
Регионален Екологичен Център Молдова,
Център за екологични консултации Галац, Румъния,
Сдружение „Европа и ние”, България,
Център за екологични консултации Кахул, Молдова,
Асоциация “Кутезаторул”, Молдова

Common borders. Common Solutions.

Да събираме разделно, означава да сме
отговорни към околната среда, здравето
и бъдещето си...
“Разделно събиране” е събирането, при което поток от отпадъци се разделя по вид и
естество на отпадъците с оглед улесняване на специфично третиране.
“Опаковка” са всички продукти, направени от материал от всякакво естество, използвани, за да се поставят в тях, съхраняват, пренасят, доставят и представят стоки
- от сурови материали до обработени стоки - от производителя до ползвателя или
потребителя. Артикули, които “не се връщат” и се използват за същите цели, също
се считат за опаковки.
“Отпадъци от опаковки” са всякакъв вид опаковки или опаковъчни материали, които
попадат в обхвата на определението за “отпадък” по смисъла на § 1, т. 17 от Закон за
управление на отпадъците, с изключение на остатъците, получени от производствени
процеси.
Съществуват два модела на системата за разделно събиране на отпадъците:
дву-контейнерен и три-контейнерен.
На площадките с два контейнера са разположени
жълт и зелен:
 В контейнерите с жълт цвят събираме: хартия,
пластмаса и метал
 В контейнерите със зелен цвят събираме: стъкло.

На площадките с три контейнера
цветовете са син, жълт и зелен:
 В контейнерите със син цвят
хартия и картон
 В контейнерите със зелен цвят
стъкло
 В контейнерите с жълт цвят
пластмаса и метал

съответно
събираме:
събираме:
събираме:
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ХАРТИЯ
Хартиените отпадъци от опаковки, които може да
изхвърляте разделно са:
 кашони (велпапе);
 картон и картонени кутии от прах за пране, хранителни
продукти, лекарства, обувки, дрехи и др.;
 кори за яйца;
 опаковъчна хартия за пликове, пакетиране и обвиване.
Преди да изхвърлите хартиените опаковки, изпразнете съдържанието им и ги сгънете максимално с цел
намаляване на обема им.
НЕ




ИЗХВЪРЛЯЙТЕ:
силно замърсени опаковки и хартия;
санитарно-хигиенни материали;
тапети.

СТЪКЛО
Стъклените опаковки, които можете да изхвърляте са:
 всякакви видове буркани;
 бутилки от алкохолни и безалкохолни напитки;
 шишета и флакони от лекарствени средства и
козметични продукти.
Преди да изхвърлите стъклените опаковки,
ги изпразнете и изплакнете.
Стъклените опаковки се изхвърлят без капачките.
НE ИЗХВЪРЛЯЙТЕ:
 прозоречно стъкло;
 силно замърсени опаковки, които не могат да бъдат почистени;
 опаковки, съдържали опасни химически вещества;
 електрически крушки и луминисцентни лампи;
 домакински съдове и огледала.
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ПЛАСТМАСИ
Пластмасовите опаковки, които можете да изхвърляте са:
 пластмасови бутилки от минерална вода,
безалкохолни и алкохолни напитки;
 бутилки и туби от миещи и почистващи препарати;
флакони от шампоани, балсами и други козметични
продукти;
 кофички от кисело мляко;
 найлонови пликове и торбички;
 фолио, кутии от козметични продукти, сладолед,
сирене и други хранителни продукти;
 флакони от лекарствени продукти;
 тарелки от хранителни продукти.
Преди да изхвърлите пластмасовите опаковки,
изпразнете съдържанието им и ги изплакнете,
смачкайте бутилките с цел намаляване на обема.
НЕ







ИЗХВЪРЛЯЙТЕ:
cилно замърсени опаковки;
туби от авто-масла;
опаковки, съдържали опасни химически вещества;
платки от електронни устройства;
саксии за цветя;
играчки и електроуреди.

МЕТАЛИ
Металните опаковки, които можете да изхвърляте са:
 всякакви видове капачки – от буркани и шишета;
 кенове от сокове и безалкохолни напитки, консервни кутии, метални спрей-флакони от дезодоранти, пяна за бръснене и други козметични продукти;
 метално фолио.
Преди да изхвърлите металните опаковки, изпразнете съдържанието им и ги
изплакнете, смачкайте кеновете с цел намаляване на обема.
НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ:
 силно замърсени опаковки и опаковки, съдържали опасни химически вещества;
 играчки и електроуреди.
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КАКВО СТАВА С ОТПАДЪЦИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В
КОНТЕЙНЕРИТЕ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ?
Събраните от контейнерите за разделно събиране опаковки се транспортират до сепариращи инсталации, разположени на площадките за сортиране. Разделянето или
т.нар. сепариране на отпадъците се извършва чрез поточна линия за сортиране. Сепарирането е ръчно. Целта на сепарирането на отпадъка е отделянето на рециклируемите материали и тяхното разделяне на под-видове. Например, съществуват над 20 вида
пластмаси, чието предварително сортиране от населението в отделни контейнери е
почти невъзможно. За целта всички пластмасови опаковки се събират в жълтия контейнер, след което се разделят на под-видове в сепариращите инсталации. Това се
прави, за да могат отпадъците да бъдат рециклирани в преработвателните предприятия. Отпадъците от стъкло, метал и хартия се третират по същия начин. След което
се предават на рециклиращи предприятия, които преработват вторичните суровини до
вид, който позволява влагането им в производството на нови изделия, включително
и на опаковки.

СЕПАРИРАЩА
ИНСТАЛАЦИЯ

“Рециклиране” е всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или
за други цели. То включва преработването на органични материали, но не включва
оползотворяване за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се
използват като горива или за насипни дейности.
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КАКВО НЕ СЕ ИЗХВЪРЛЯ В КОНТЕЙНЕРИТЕ ЗА РАЗДЕЛНО
СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ?
В контейнерите за разделно събиране на отпадъци не се събират смесените битови отпадъци, биоразградими отпадъци, строителни отпадъци, батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци от
бита, силно замърсени отпадъци от опаковки, играчки, обувки, дрехи, едрогабаритни
отпадъци и др.
Не изхвърляйте негодните за употреба батерии в контейнерите за битови отпадъци,
защото в батериите се съдържат вредни и опасни вещества, които замърсяват въздуха, водата и почвата, като представялват сериозен риск за здравето на хората.
Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори отговарят за разделното събиране на негодните за употреба батерии и акумулатори, както и за рециклирането и
оползотворяването на разделно събраните негодни за употреба батерии и акумулатори. Те са отговорни и за екологосъобразното обезвреждане на негодните за употреба
батерии и акумулатори и отпадъците от тях, които не могат да бъдат рециклирани
и/или оползотворени.
На територията на общината трябва да има определени места, където се поставят
контейнери за събиране на негодните батерии. Обикновено такива контейнери се разполагат в големите супермаркети, в сградата на съответната община и на територията
на редица обществени сгради. Лесно може да разпознаете тези контейнери, защото
те са обозначени с надпис “Събирателен пункт за негодни за употреба батерии и акумулатори”.

КАКВА Е САНКЦИЯТА, АКО НЯКОЙ ИЗХВЪРЛЯ ИЛИ СМЕСВА
С ДРУГИ ОТПАДЪЦИ СЪБРАНИТЕ РАЗДЕЛНО ОТПАДЪЦИ
ОТ ОПАКОВКИ В КОНТЕЙНЕРИТЕ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ?
В този случай, може да се наложи глоба, която е в размер от 150 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 300 до 1000 лв. При маловажни случаи глобата е от 10 до 50 лв.
Какво се случва с другите видове битови отпадъци, когато в населеното
място има система за разделно събиране на отпадъци от опаковки?
Другите отпадъци продължават да се събират в контейнерите за смесени битови от-
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падъци, а отпадъците от опаковки се разделят и изхвърлят в поставените за целта
контейнери.
Какво може да се случи, ако някой изхвърля отпадъците от опаковки със
съдържанието в тях?
При неизползвани докрай флакони с газове под налягане, флаконите могат да се
взривят и да предизвикат аварии в инсталациите, където се преработват и да нанесат сериозни наранявания на работещите в тях. Отпадъците от опаковки могат да
се замърсят по начин, който не позволява те да бъдат рециклирани или използвани
повторно и да се наложи да бъдат депонирани. Замърсените материали изискват допълнително добавяне на повърхностно-активни вещества, изразходване допълнително на вода и енергия за отстраняване на замърсяванията и понижават качеството на
крайния готов продукт.

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ
ОПАКОВКИ
“Организация по оползотворяване” е юридическо лице, регистрирано по Търговския
закон или съгласно националното му законодателство, което не разпределя печалба
и което управлява и/или самостоятелно извършва дейностите по разделно събиране,
рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци.

ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ
Експертните изчисления сочат, че 1 тон рециклирана пластмаса спестява електричеството на едно българско домакинство за 2 години, а всеки тон рециклирана хартия
спасява от отсичане 13 дървета.
Отделно 1 кг. рециклирана хартия икономисва харченето на 32 л. питейна вода, а
всеки рециклиран тон хартия спестява 1440 л. нефт и 4000 kW енергия.
Къде може да получите повече информация относно управление на битовите
отпадъци във вашата община и да съобщите за нередности?
Можете да се обръщате към съответните звена в общината или към експертите в
РИОСВ Бургас.
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Контакти:
Сдружение «Европа и Ние» Поморие, България (Партньор 2)
ул. Добри Чинтулов № 26, 8201 гр. Поморие, България
Тел./факс: +359 596 32819
e-mail:
europeandwe@yahoo.com
www.europeandwe.eu
Водещ партньор: Регионален екологичен център – Молдова
ул. Алексей Матеевич 31, гр. Кишинев, MD 2009
Тел.: +373 22 238686, факс: +373 22 238685
Лице за контакт: Виктор Котруца
e-mail: Victor.Cotruta@rec.md
www.rec.md
Партньор 1: Център за екологични консултации Галац,
Румъния
ул. Бесарабия 2, 800201, гр. Галац, Румъния
Тел.: +236 499957, факс: +236 312 331
e-mail: eco@cceg.ro
www.cceg.ro
Партньор 3: Център за екологични консултации Кахул, Молдова
ул. Алексей Матеевич № 21, MD3907, гр. Кахул, Молдова
Тел./факс: +373 299 21478
e-mail: arturneb@hotmail.com
Партньор 4: Обществена организация „Кутезаторул” (Мислител), Молдова
ул. Штефан чел Маре 50, каб. 126, MD5902, гр. Фалещ, Молдова
Тел/факс: +373 259 22951
e-mail: veco@rambler.ru, falesti@agroinform.md
www.cutezatorul.org.md
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Тази публикация е разработена със съдействието на Европейския съюз.
Съдържанието й е единствена отговорност на Сдружение „Европа и Ние” и по
никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз.
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