
Изхвърляйте разделно битовите отпадъци! 

  

Община  Брезник  призовава гражданите и собствениците на търговски обекти на 

територията на града да изхвърлят отпадъците от разделното събиране в контейнерите 

предназначени за това. Настояваме за отговорно отношение  и помощ към усилията на 

Общината да направи градът ни по – чист. Призоваваме Ви обемистите отпадъци като туби 

и кашони да бъдат намачквани и/или нарязвани, за да могат да преминават през отворите на 

съдовете. Не изхвърляйте рециклируемите отпадъци в контейнерите за битови отпадъци 

това ще спести много средства на всички нас.  За да бъде процесът по оползотворяване 

оптимизиран, е много важно още в първата фаза - изхвърлянето, да се спазват някои правила, 

а именно да се изхвърлят правилните отпадъци на правилните места.    

Това би следвало да се случва така: 

В жълтия контейнер: 

изхвърлят се опаковки от  хартия, пластмаса и метали: 

 
ХАРТИЯ: Кашони (велпапе), картон, 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. 

 

ПЛАСТМАСА: Фолио, кутии от козметични продукти, сладолед, сирене и др. хранителни 

продукти; кофички от кисело мляко; 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; флакони от лекарствени продукти; найлонови пликове и 

торбички; тарелки от хранителни продукти; 

Преди да изхвърлите пластмасовите опаковки, изпразнете съдържанието им и ги смачкайте с 

цел намаляване на обема. 

Не изхвърляйте: Силно замърсени опаковки; туби от авто-масла; опаковки, съдържали опасни 

химически вещества; платки от електронни устройства; саксии за цветя; играчки и ел.уреди. 

 

МЕТАЛИ: Кенове от сокове и безалкохолни 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 ги изплакнете, 

смачкайте кеновете с цел намаляване на обема. 



Не изхвърляйте: Силно замърсени опаковки и опаковки, съдържали опасни химически 

вещества; играчки и ел.уреди. 

  

В зеления контейнер: 

изхвърлят се опаковки от стъкло: 

 

СТЪКЛО:  Всякакви видове буркани – от консервирани и детски храни, бутилки от алкохолни 

и безалкохолни напитки, шишета и флакони от лекарствени средства и козметични продукти. 

Преди да изхвърлите стъклените опаковки, изпразнете съдържанието им и ги изплакнете.  

Изхвърлете ги без капачките. 

Не изхвърляйте: Прозоречно стъкло; силно замърсени опаковки; опаковки, съдържали опасни 

химически вещества; ел. крушки; луминeсцентни лампи; домакински съдове и огледала. 

В контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки не се изхвърлят също и: 

строителни отпадъци; електрически уреди и части от тях; хранителни и градински 

отпадъци; батерии и акумулатори, опаковки от бои и лакове, тонери,  текстил и дрехи.

 

 За най-голямо удобство разделното изхвърляне може да започне още в момента на 

разопаковане на дадена стока. 

 Можете да обособите в дома и работното си място специални кошчета за отпадъка, 

който може да се оползотворява, и да ги изхвърляте в най-близките цветни 

контейнери. 

 Обяснете на семейството си за ползите от разделното събиране на отпадъците. 


