Проект BENEFIT-AS-YOU-SAVE (BAS)
Проект „Стимулиране на гражданското участие в процеса на рециклиране –
Benefit-As-You-Save“ (BAS), ще подпомогне Столична община в усилието й да
стимулира гражданското участие в процеса по разделно събиране на
отпадъците.
Проектът се фокусира върху разработването на пилотна система за събиране
на хранителни отпадъци и отпадъци от опаковки. В инициативата са заявили
желание да се включат 300 домакинства от гр. София, на които ще бъдат
предоставени условия за стимулиране на разделното събиране. Всяко
домакинство получава комплект домашни контейнери за разделно събиране
на отпадъци и чували за събиране на био отпадъци. В близост до домовете, са
изградени споделени ограждения с ограничен достъп до контейнерите за
опаковки и био отпадъци, които да бъдат използвани от домакинствата.
Пилотният проект с участието на граждани ще продължи 12 месеца.

ПИЛОТНА ИНИЦИАТИВА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА
РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ
ДОМАКИНСТВАТА

Старт на инициативата с участието на домакинствата: 1 март 2019 г.
Целта е информацията, придобита в хода на проекта, да бъде използвана при
формирането на бъдещи политики на Столична община, свързани с
управлението на отпадъците.
Проектът се реализира по Програма за транснационално сътрудничество
„Балкани – Средиземно море“ (2014 – 2020).
Подробна информация за проекта, можете да намерите тук: www.sofia.bg/bas

РАЙОН „НАДЕЖДА“
БЛОКОВЕ 150, 151, 152 И 160

ЗАЩО Е ВАЖНО ДА ИЗХВЪРЛЯМЕ ОТПАДЪЦИТЕ СИ РАЗДЕЛНО?
Сортирането на домашните отпадъци и изхвърлянето им разделно, има
различни, значими екологични, социални и икономически последствия.
Чрез разделното изхвърляне на отпадъците:
 удължаваме живота на суровините (в т.ч. пластмаса, метал, хартия,
стъкло);
 спестяваме енергия;
 намаляваме въглеродния си отпечатък и личния си принос към
климатичните промени;
 намаляваме последствията от замърсяването върху здравето ни;
 участваме в кръговата икономика;

При въпроси, свързани с проекта, моля пишете на: bas@sofia.bg

КЪДЕ И КАК ДА ИЗХВЪРЛЯМЕ ОТПАДЪЦИТЕ СИ?
Преди да започнем да разделяме отпадъците си,
трябва да знаем:
В смесените (сиви) контейнери не трябва да изхвърляме:











акумулатори и батерии – изхвърлят се на специализирани места
опасни отпадъци - бои, лакове, лепила, лекарства с изтекъл срок на
годност, живачни термометри – предават се на мобилен пункт по
график за всеки район;
електрическо и електронно оборудване – изземат се безплатно от
дома по предварителна заявка;
строителни отпадъци от домашен ремонт – оставят се в чували до
сивите контейнери, събразно графика на извозване за съответния
район;
стари мебели, дограми, едрогабаритни вещи - оставят се до сивите
контейнери, събразно графика на извозване за съответния район;
излезли от употреба гуми – предават се на специализирани
площадки или в специализираните търговски обекти за продажба на
гуми;
тесктил, дрехи, обувки – изхвърлят се в специализирани контейнери;

Пълната информация, относно графици, разположение на
специализирани контейнери и/или специализирани телефони,
можете да намерите на www.sofia.bg/waste

ХАРТИЯ, КАРТОН, ПЛАСТМАСА И МЕТАЛ
В жълтите контейнери изхвърляйте:
 Хартиени и картонени опаковки:
-Изпразнете опаковките от
Кутии, кашони, картонени опаковки от
хранителни и нехранителни продукти,
съдържанието им;
амбалажна хартия, хартиени чували и други
· Сгъвайте големите картонени
опаковки;
чисти хартии. Силно замърсените хартии се
· Смачквайте и поставяйте
изхвърлят в смесения битов отпадък.
• Пластмасови опаковки:
опаковките в контейнерите;
Пластмасови бутилки, флакони, капачки,
· Смачквайте пластмасовите бутилки,
за да заемат по-малко място;
полиетиленови торбички и чували,
-В жълтия контейнер не изхвърляйте
опаковъчно фолио.
• Метални опаковки:
използвани салфетки, тоалетна
хартия и памперси.
Кутийки от напитки, кутии от консерви,
капачки от буркани, алуминиево домакинско
фолио.

СТЪКЛО
В зелените контейнери изхвърляйте:
Стъклени бутилки, буркани, стъклени
опаковки от козметични продукти.

ХРАНИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
В кафявите контейнери изхвърляйте:
Остатъци от храни и хранителни продукти,
обелки от плодове и зеленчуци, остатъци от
месо и риба. Допустимо е изхвърлянето на
хранителните отпадъци в найлонови торбички.

-Предварително отстранете
съдържанието на стъклените
опаковки;
- Не изхвърляйте съдове от керамика
и порцелан в зелените контейнери;
-Не оставяйте стъкла от прозорци и
дограма до зелените контейнери, а
до общите (сиви) контейнери.

-НЕ изхвърляйте в кафявия
контейнер:
-метални и стъклени опаковки;
- дървени предмети или опаковки;
- мрежичките от плодове или
зеленчуци;

