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Полезни правила за разделно събиране на отпадъци 

 

Правила за разделно събиране на хартиени и картонени отпадъци  

В КОНТЕЙНЕР СЪС СИН ЦВЯТ 

1. Изхвърляй в предоставения съд само хартиени и картонени отпадъци, 

като например:  

 вестници и списания; 

 празни кутии от сокове и мляко; 

 кашони и други хартиени и картонени опаковки; 

 картонени кутии от сладки, бонбони, яйца, 

обувки и др.; 

 хартиени торбички и чували. 

2. В съдовете за разделно събиране на хартия не се допуска изхвърлянето 

на: 

 битови отпадъци (например салфетки, санитарни материали, угарки); 

 силно замърсени или омаслени хартиени и картонени отпадъци (напр. 

мазна кутия от пица); 

 хартии с нанесени специални покрития (напр. метални и пластмасови 

фолиа); 

 всякакви други отпадъци, които не са хартиени. 

3. Кутиите и кашоните трябва да са предварително сгънати. 
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4. Избягвай изхвърлянето в съдовете за разделно събиране на големи 

опаковки от велпапе и картон. След като ги сгънеш до максимално редуциране 

на обема, събирай ги на подходящи за целта места и ги предавай на персонала, 

ангажиран с разделното събиране. 

Помни! Хартията се приема в заводите за рециклиране само когато е 

чиста! Ако изхвърлиш при чистата хартия органични отпадъци, мазнини, 

строителни отпадъци, кални клони и листа, унищожаваш труда на всички преди 

теб и спираш процеса на рециклиране! 

 Всеки тон рециклирана хартия спасява 13 дървета. 

 1 килограм рециклирана хартия спестява използването на 32 литра 

питейна вода. 

 Всеки тон рециклирана хартия спестява използването на 4 кВт/ч 

електроенергия. 

 Хартията може да се рециклира от 5 до 7 пъти, след което се разпада. 

 90% от всички картонени опаковки могат да се рециклират. 

 

 

Правила за разделно събиране на пластмасови и метални отпадъци 

от опаковки 

В КОНТЕЙНЕР С ЖЪЛТ ЦВЯТ  

1. Изхвърляй в предоставения съд само 

пластмасови отпадъци от опаковки, като например: 

 пластмасови бутилки от вода, безалкохолни, 

олио и бира; 

 кофички от кисело мляко и пластмасови 

бутилки от прясно мляко; 

 туби и шишета от козметика и санитарни 

продукти; 

 пластмасови чаши и тарелки /почистени от 
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остатъците от храна/, палета и каси; 

 метални кенчета от напитки и почистени консервени кутии; 

 капачки от буркани и бутилки; 

 найлонови торбички, стреч фолио и опаковъчно фолио. 

2. В съдовете за разделно събиране на пластмаса не изхвърляй: 

 блистери от лекарства, туби от масла и други вредни вещества; 

 домакински електроуреди, авточасти и др.; 

 отпадъци, които не са пластмасови. 

3. Преди да изхвърлиш пластмасовите опаковки: 

      1) Изпразни ги от съдържанието им и ги почисти /например избърши 

мазнината с хартиена салфетка или изплакни/; 

      2) смачкай бутилките, чрез навиване, за да изкараш въздуха и да 

намалиш обема им, след това ги запуши с капачката. 

Помни! Пластмасата се разгражда с години и замърсява най-много 

природата!  

                Пластмасата е много лека, а с голям обем. Трябва максимално да 

я смачкаме, за да съберем повече в камиона. Така спестяваме гориво и 

намаляваме вредните емисии, изхвърляни във въздуха при транспортиране.  

 Един тон рециклирана пластмаса спестява електричеството на едно 

българско домакинство за две години. 

 Енергията, отделена при рециклирането на 1 алуминиева кутия, стига за 3 

часа телевизионно време.  

 От 1250 кг алуминиеви вторични суровини се получава 1 тон алуминий – 

алуминият се рециклира изцяло и процесът може да бъде безкраен. 

 Рециклирането на един тон стомана спестява 1,5 тона желязна руда, 40% 

вода, 75% енергия и 85% по-малко въглеродни емисии във въздуха.  
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Правила за разделно събиране на стъклени отпадъци от опаковки 

В КОНТЕЙНЕР СЪС ЗЕЛЕН ЦВЯТ 

1. Изхвърляй в предоставения съд само 

стъклени отпадъци от опаковки:  

 бутилки от всякакъв вид и цвят; 

 стъклени бурканчета и шишета от козметични 

продукти; 

 буркани от всякакви храни. 

2. В съдовете за разделно събиране на стъкло 

не изхвърляй: 

 счупени чаши и чинии; 

 порцелан и изделия от огнеупорно стъкло; 

 крушки и луминесцентни лампи; 

 стъкло от прозорци и огледала; 

 автомобилни стъкла. 

3. Когато предоставеният съд е препълнен, се обърни към персонала, 

ангажиран с разделното събиране. 

4. Преди да изхвърлиш стъклените опаковки: 

      1) Махни капачките и тапите. 

      2) Изпразни ги от съдържанието им /и без това са тежки/. 

      3) По възможност ги изплакни /не е задължително, но помага да не 

полепва кал и прах/. 

Помни! Стъклото за бутилки и буркани и плоското стъкло /за прозорци/ 

се преработват по различен начин, затова не трябва да се смесва. 

              Камъните и порцелана пречат най-много при преработката на 

стъкло, тъй като не се топят в пещите. 

              На практика стъклото се рециклира безкрайно много пъти /казват, 

че до 2000/. 

 Рециклирането на една стъклена бутилка спестява енергията, с която 

вашият компютър може да работи 25 минути, а вашата перална машина – 
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10 минути. 

 1 тон рециклирано стъкло спестява 600 кг кварцов пясък. 

 1 тон рециклирано стъкло спестява 180 кг сода каустик. 

 1 тон рециклирано стъкло спестява 315 кг въглероден диоксид. 

 Стъклото се рециклира 100%. 

 

Най-лесно е да започнеш като изхвърляш стъклените бутилки в 

зелените контейнери и пластмасовите в жълтите. Това е първата малка 

стъпка, за да дадеш своя принос за опазване на природата. Постепенно ще 

се увлечеш и ще ти стане навик  

Опитай, ще видиш че изобщо не е трудно! 

 

От екипа на    

   

  

 

Изтегли "Домашен помощник за разделно събиране" тук. 

 

 

Източник: http://www.ecopack.bg 

 

 

 

 

Рециклирането – защо и как 

 

Един от най-бързо и успешно развиващите се процеси на опазване на 

околната среда е рециклирането. То спестява ресурси и енергия, намалява 

замърсяването и решава част от проблемите със съхранението на 

отпадъците. Рециклирането е основа на зеления начин на живот и трябва да 

http://www.ecopack.bg/admin/ckfinder/userfiles/files/Poster-Blocks-NoDot-Uncoated.jpg
http://www.ecopack.bg/bg/polezni-pravila-za-razdelno-sabirane/208/view/
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се превърне в едно от най-важните неща за всеки човек, всяко производство и 

всяко населено място. Хартията, стъклото и пластмасата са сред най-

разпространените отпадъци, които може да се преработват повторно. 

Ползите от рециклирането им са много, стига да се спазят особеностите при 

отделните материали.   

 

Защо и как да рециклираме хартия? 

Като се огледаме около себе си, никак не е трудно да открием хартия във 

всевъзможни форми, която е ненужна в момента. Хартиени опаковки, картонени 

кутии, вестници и списания, бележници, салфетки и други хартиени продукти 

са неразделна част от нашето ежедневие и съставят почти половината от 

твърдите битови отпадъци. Ако можем да рециклираме сутрешния си вестник 

всеки ден, ще спасим 41000 дървета от изсичане и ще намалим въглеродния 

диоксид в атмосферата. При рециклирането на стара хартия се използва 60% 

по-малко енергия отколкото при производството на нов материал.  

    

Рециклирането на стъкло е важно и лесно постижимо 

Стъклото е продукт, който е жалко да отива в общия контейнер за битови 

отпадъци, защото може да се преработва напълно. Освен това може да се 

рециклира безкрайно без загуба на качеството. При рециклирането на една 

стъклена бутилка се спестява енергия, достатъчна за захранване на компютър в 

продължение на 30 минути.  

 

Причини и начини за рециклиране на пластмаса 

Основателна причина за рециклирането на пластмаса е фактът, че тя 

съществува в големи количества в нашите ежедневни отпадъци. Всеки ден 

използваме пластмасови чаши, бутилки, кутии и торбички. Пластмасови са 

голяма част от играчките, опаковките на козметика, препарати, храни и други 

стоки. Пластмаси има и в електроуреди, в автомобили, в изолации и в дограми. 

Друг факт в подкрепа на рециклирането на пластмаса е продължителното ѝ 



7 

 

разлагане в природата, което е различно според вида пластмаса и може да 

достигне до 300 години. Това означава, че след излизане от употреба на 

пластмасите, ако не се рециклират, те ще заемат място в депата за битови 

отпадъци столетия, като постоянно ще се натрупват нови количества. 

 

 

Източник: http://stroiteli.elmedia.net  

 

 

 

Материала подготвиха: Десислава Димитрова и Десислава Бейска 

Провери и допълни: Диляна Гаджева 

http://stroiteli.elmedia.net/sti/bg/2012-5/editorials/рециклиране-на-хартия-стъкло-и-пластмаса_02055.html

