
 

УКАЗАНИЯ 
за разделно събиране на отпадъци от опаковки за 

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ 

 

Ползвателите на търговски обект, производствени, стопански и административнаи 

сгради имат задължение да събират разделно отпадъците от опаковки, съгласно определения 

от общинската администрация ред. 

  

1. Ако в периода между две обслужвания на съдовете, Вие образувате отпадъци от опаковки 

в количество, което може да бъде изхвърлено в контейнерите за разделно събиране, без да 

запълни целия им обем и да направи тяхното използване от гражданите невъзможно, Вие 

можете да ползвате системата за разделно събиране с цветни контейнери, изградена от 

организацията по оползотворяване във Вашия град. 

 

В този случай: спазвайте указанията за разделяне на отпадъците, посочени на съдовете 

за разделно събиране, съобразявайте се с графика за обслужване на съдовете и по възможност 

изхвърляйте отпадъците в деня на тяхното обслужване, рано сутрин. В случай че сте образували 

повече отпадъци от обичайното, сгънете ги и съхранявайте във Вашия обект, а в деня на 

обслужването по график, ги изнесете сгънати и по възможност завързани до контейнерите за 

разделно събиране. 

 

2. 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 оползотворяване, която е 

разположила съдовете за разделно събиране във Вашето населено място или към 

специализирано дружество, което притежава разрешение за дейности с отпадъци и договорете 

начина на предаване на отпадъците. 

 

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. 

Настоящите указания имат за цел да предоставят информация за видовете отпадъци от 

опаковки и процеса на подготовката им преди поставяне в съдовете на системата. 

 

1. Отпадъци от опаковки, предназначени за контейнерите с жълт цвят за събиране на 

отпадъци от опаковки от хартия, пластмаса и метал: 

 

1.1. Поставяйте в контейнерите с жълт цвят само следните отпадъци от опаковки: 

 

 Хартия. Хартиените отпадъци от опаковки, които може да изхвърляте разделно са: 

кашони (велпапе), картон, картонени кутии (от прах за пране, хранителни продукти, 

лекарства, обувки, дрехи и др.), 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. 

 



 

 Пластмаси. Пластмасовите опаковки, които можете да изхвърляте разделно са: 

Полиетиленово фолио (найлон), пластмасови бутилки от минерална вода, 

безалкохолни и алкохолни напитки; бутилки и туби от миещи и почистващи препарати; 

флакони от шампоани, балсами и др. козметични продукти; найлонови пликове и 

торбички;  

 

Преди да изхвърлите пластмасовите опаковки, изпразнете съдържанието им и смачкайте 

бутилките с цел намаляване на обема.  

 

Забранено е изхвърлянето на пластмасови опаковки, съдържащи опасни вещества!!! 

 

 Метали. Металните опаковки, които можете да изхвърляте разделно са: 

Кенове от напитки, консервни кутии, метални спрей-флакони от дезодоранти, пяна за 

бръснене и др. козметични продукти, метално фолио; всякакви видове капачки – от 

буркани и шишета. 

Преди да изхвърлите металните опаковки, изпразнете съдържанието им и смачкайте 

кеновете с цел намаляване на обема. 

 

1.2. Не изхвърляйте в съдовете с жълт цвят следните отпадъци: 

 Отпадъци, различни от опаковки; 

 Силно замърсени опаковки; 

 Опаковки, съдържали опасни химически вещества. 

 

2. Отпадъци от опаковки, предназначени за контейнерите със зелен цвят за отпадъци от 

опаковки от стъкло: 

 

2.1. Поставяйте в съдовете на системата със зелен цвят само следните стъклени отпадъци от 

опаковки: 

 

 Всякакви видове буркани – от консервирани и детски храни; 

 Бутилки от алкохолни и безалкохолни напитки; 

 Шишета и флакони от козметични продукти; 

 Други стъклени опаковки. 

 

Преди да изхвърлите стъклените опаковки, изпразнете съдържанието им. Изхвърлете ги без 

капачките. 

 

Забранено е изхвърлянето на стъклени опаковки съдържащи опасни вещества!!! 

 

2.2. Не поставяйте в съдовете със зелен цвят следните отпадъци: 

 Прозоречно стъкло; 

 Силно замърсени опаковки; 

 Опаковки, съдържали опасни химически вещества; 

 Ел. крушки; 

 Луминесцентни лампи; 

 Домакински съдове и огледала. 


