ДОКЛАД
ЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА И
ДРУГИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПРОВЕДЕНИ ПРЕЗ 2011г.
БУЛЕКОПАК изготви и реализира информационна стратегия за 2011г. за
популяризиране на разделното събиране на отпадъци от опаковки. Отделните
компоненти на стратегията бяха планирани и реализирани в периода 01.01.2011г.31.12.2011 г. Всички проекти бяха осъществени в общините, с които БУЛЕКОПАК има
договор и обслужва системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
Реализираните през 2011г. информационни дейности, включително
образователни програми, насочени към детските градини, училищата и други учебни
заведения бяха съобразени изцяло с натрупания към момента опит при реализацията
на информационни дейности от организацията, както и с чл. 3, ал. 4 и чл. 19, ал. 1, т. 7
от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

ЦЕЛИ
1.
Повишаване информираността на населението относно принципите и
ползите от разделното събиране на отпадъци от опаковки
2.
Увеличаване на процента от населението, което активно участва в
системите за разделно събиране

ИЗПЪЛНЕНИЕ
Изпълнението на целите на стратегията наложи комуникацията по въпросите
касаещи участието на населението в системите за разделно събиране да обхване
цялата общественост, в това число такива социални групи, които до момента не са
проявявали интерес към темата “Разделно събиране на отпадъци от опаковки”. За
провеждането на успешни информационни проекти, насочени към тези групи,
комуникационните техники и подходи трябваше в максимална степен да отчитат
специфичните им потребности и нагласи. В основни линии отделните компоненти на
стратегията бяха ориентирани към проблеми и области свързани с разделното
събиране на отпадъци от опаковки, отнасящи се до реалните промени в живота на
хората. Наред с това, в тях бяха предложени на достъпен език подробни разяснения за
отделни практически измерения на разделното събиране.
За периода 01.01.2011г- 31.12.2011г. Булекопак съобразно информационнообразователната си стратегия реализира дейности за популяризиране на разделното
събиране на отпадъци от опаковки в следните основни направления:
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Информационно-образователни дейности за деца в училищна и
предучилищна възраст
Популяризиране на разделното събиране чрез изготвяне и
разпространение на информационни материали (информационни брошури; проект
„Булекопак-посланици” - разпространение на разяснителни материали чрез
непосредствен контакт с гражданите; предметни награди).
Съдействие при провеждане на празници и събития, организирани от
общините, с които БУЛЕКОПАК работи и др.

1.
Информационно-образователни дейности за деца в училищна и
предучилищна възраст
През 2011 г. БУЛЕКОПАК реализира проекти за популяризиране на разделното
събиране на отпадъците сред децата в училищна и предучилищна възраст, обособени в
няколко направления според различните възрастови групи, за които са предназначени.
Обхващат се следните целеви групи:
1. Деца от детските градини, вкл. от предучилищна възраст.
2. Ученици от 1 до 4 клас.
3. Ученици от 5 - 8 клас.
4. Ученици от 9 -12 клас.

Основните цели на реализираните проекти са:
Мотивиране

на

младите

да

участват

в

процеса

на

разделно

сметосъбиране.
Изграждане на практически умения за разделно сметосъбиране, които да
бъдат прилагани в ежедневието.
Чрез възпитаването на децата се цели ефективно въздействие и върху
техните родители.
1.1.

Програми, които се провеждат на място в учебните заведения.

БУЛЕКОПАК организира различни видове информационни програми,
съобразени с различните възрастови групи, които се провеждат на място в учебните
заведения. При тези програми децата/учениците не напускат сградата на учебното
заведение и информацията за разделното събиране се поднася в позната за тях среда.
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По този начин най-лесно може да се достигне до голяма част от децата / учениците, без
да се възпрепятства особено протичането на обичайния учебния процес.
Информационно-образователна приказка за деца от детските
градини “Зеленият град на Разделко”;
Приказката е съчетана с принципите на интерактивната анимация – едновременно
с поднасянето на новата информация се създават и игрови ситуации с основна
възпитателно-образователна цел - формиране на знания и умения относно използването
на контейнерите за разделно събиране по съответния начин. За да се ангажират активно
децата се предоставят разнообразни информационни материали под формата на
награди.
През 2011 г. БУЛЕКОПАК реализира 18 броя посещения в детските градини,
намиращи се на територията на общините, с които работи, както следва:

N

1

Дата

14.01.2011

Община

Наименование на
учебното заведение

Столична общинарайон Младост

ЦДГ № 178 "Сребърно
Копитце"

ж.к."Младост" 3 до бл.363/368

Адрес

2

14.10.2011

Столична общинарайон Младост

ОДЗ № 26 "Калина"

ж.к."Младост"-І до бл.40

3

25.11.2011

Столична общинарайон Младост

ОДЗ № 28 "Ян
Бибиян"

ж.к."Младост" 2 до бл. 224

4

06.12.2011

Столична общинарайон Младост

ОДЗ № 17 "Мечо Пух"

ж.к."Младост" 1 до бл.31

5

16.12.2011

Столична общинарайон Младост

ОДЗ № 75"Проф.д-р
СофияАврамова"

ж.к."Младост" 1-А до бл. 522

Столична общинарайон Искър

ОДЗ № 85
"Звездичка"

ж.к."Дружба" II

Столична общинарайон Искър

ОДЗ № 13 "Калинка"

ж.к."Дружба" I ул. 5036

6

7

08.02.2011

18.11.2011

8

03.05.2011

Столична общинарайон Люлин

ОДЗ № 35 "Щастливо
детство"

ул.214 - II м.р

9

2/23/2011

Столична общинарайон Нови Искър

ОДЗ № 114

гр.Нови Искър ул."Здравец" № 2

10

5/5/2011

Елин Пелин

ЦДГ "Радост"

ул "Никола Вапцаров" No 2, 2100
Елин Пелин
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11

17.06.2011

Шумен

ЦДГ №1 "Звънче"

гр.Шумен

12

08.12.2011

Никола Козлево

ЦДГ "Ален мак"

с. Вълнари

13

27.10.2011 г.

Лозница

ЦДГ "Осми март"

с. Бели Лом, общ. Лозница

N

Дата

14

06.04.2011 г.

Каолиново

ЦДГ "Зорница"

с. Долина

15

06.04.2011 г.

Каолиново

ЦДГ "Червена
шапчица"

с. Лятно

16

17.10.2011 г.

Каолиново

ЦДГ "Радост"

с. Пристое

17

17.11.2011 г.

Хитрино

ЦДГ "Радост"

с. Живково

18

07.10.2011

Венец

ЦДГ "Щастливо
детство"

с. Венец

-

Община

Наименование на
учебното заведение

Адрес

Мултимедийна презентация за ученици от 5 - 8 клас;

Информационните дейности на БУЛЕКОПАК, насочени към тази възрастова
група са организирани с цел повишаване на екологична култура на подрастващите,
стимулиране на участието им в процеса на разделно събиране и изграждане на
отговорност към околната среда.
В рамките на програмата по нагледен и достъпен за учениците начин се
представят материали и информация относно принципите на разделното
сметосъбиране и ползите от него, като за стимулиране на участието и интереса към
събитието под формата на игри и викторини, се раздават множество награди, носещи
послание за участие в процеса.
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През 2011 г. БУЛЕКОПАК реализира 10 броя мултимедийни презентации за
ученици от 5 - 8 клас в училищата, намиращи се на територията на общините, с които
работи, както следва:

Дата

Наименование на
учебното заведение

Адрес

18.10.2011

Община
Столична
община-район
Младост

39 СОУ "Петър Динеков"

ж.к."Младост" 2 до бл.205

25.10.2011

Столична
община-район
Младост

39 СОУ "Петър Динеков"

ж.к."Младост" 2 до бл.205

29.11.2011

Столична
община-район
Младост

39 СОУ "Петър Динеков"

ж.к."Младост" 2 до бл.205

4

21.10.2011

Столична
община-район
Нови Искър

176 ОУ "Kирил и Методий",
Нови Искър

с.Негован, ул."Училищна" № 6

5

18.04.2011

Шумен

ГПЧЕ Н. Й. Вапцаров"

гр.Шумен

6

27.10.2011

Лозница

ОУ "Св. Св. Кирил и
Методий"

с. Бели Лом, общ. Лозница

7

17.11.2011

Хитрино

ОУ "П. Волов"

с. Живково

8

04.10.2011

Венец

ОУ "П. Р. Славейков"

с. Изгрев, общ. Венец

9

08.12.2011

Никола
Козлево

ОУ "Христо Ботев"

с. Вълнари

10

08.12.2011

Никола
Козлево

ОУ "Христо Ботев"

с. Вълнари

N

1

2

3

-

Мултимедийна презентация за ученици от 9 - 12 клас;
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За да се стимулира участието на учениците от тази възрастова група в процеса
на разделно събиране е необходимо да се реализират такива информационни проекти,
които окуражават автономното усвояване и стимулират творческия потенциал.
В презентацията по подходящ за съответната възрастова група начин се
представя информация относно принципите и ползите от разделното сметосъбиране.
За да се провокира интереса на учениците и тяхното активно ангажиране с проблемите
на околната среда се раздават различни информационни и наградни материали.
През 2011 г. БУЛЕКОПАК реализира 1 брой мултимедийна презентация за ученици
от 9 - 12 клас в училищата, намиращи се на територията на общините, с които работи,
както следва:

03.11.2011г. – ПГ по керамика, с. гара Елин Пелин-община Елин Пелин.

-

Прожекции и разпространение на образователен филм „От нищо

нещо”.
БУЛЕКОПАК организира и проведе специални прожекции на филма си „От
нищо-нещо” в учебните заведения. Филмът е предназначен за популяризиране на
разделното събиране на отпадъци от опаковки сред децата и техните родители.
След приключване на прожекциите, се провеждат викторини и се раздават
информационни материали. Децата имат възможност да зададат въпросите си и да
получат веднага отговори от специалисти на БУЛЕКОПАК.

През 2011 г. БУЛЕКОПАК реализира 12 броя прожекции на филма от „Нищо-нещо”
за ученици от 1 - 4 клас в училищата, намиращи се на територията на общините, с които
работи, както следва:
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Адрес

4/26/2011

163 ОУ "Черноризец
Храбър"

ж.к."Дружба" II - III м.р.

5/31/2011

Столична
община-район
Искър

163 ОУ "Черноризец
Храбър"

ж.к."Дружба" II - III м.р.

5/31/2011

Столична
община-район
Искър

163 ОУ "Черноризец
Храбър"

ж.к."Дружба" II - III м.р.

5/31/2011

Столична
община-район
Искър

163 ОУ "Черноризец
Храбър"

ж.к."Дружба" II - III м.р.

5

5/2/2011

Столична
община-район
Нови Искър

170 СОУ "Васил
Левски"

гр.Н. Искър, ул."Искърско дефиле"
№277

6

5/18/2011

Горна Малина

СОУ “ Христо Ботев ”

Горна Малина

7

5/18/2011

Горна Малина

СОУ “ Христо Ботев ”

Горна Малина

1

2

3

4

Дата

Наименование на
учебното заведение

Община
Столична
община-район
Искър

N

8

29.03.2011
г.

Лозница

НУ "В. Левски"

гр. Лозница

9

29.03.2011
г.

Лозница

НУ "В. Левски"

гр. Лозница

10

29.03.2011
г.

Лозница

НУ "В. Левски"

гр. Лозница

11

04.10.2011

Венец

ОУ "П. Р. Славейков"

с. Изгрев, общ. Венец

12

07.10.2011

Венец

СОУ "Н. Й. Вапцаров"

с. Венец

Извън организираните прожекции, БУЛЕКОПАК предоставя копия от филма на
учебните заведения. Филмът може да се излъчва регулярно в часовете на класния
ръководител за учениците и съответно в определеното време за занимания в детските
градини.

Списъкът на програмите проведени в учебните заведения през 2011г. по
общини е представен в Приложение 1.

1.2.

Рубрика „За децата” в уебсайта на БУЛЕКОПАК
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В уебсайта на БУЛЕКОПАК е отделено специално място в подменю „За децата”,
където да бъдат помествани материали разясняващи принципите и ползите от
разделното събиране по подходящ за тази възрастова група начин. От там децата имат
възможност да научат какво означават „сложни” термини като „рециклиране”,
„повторна употреба” и „отпадъци”. По този начин те получават и полезна информация
как и защо да прилагат наученото за отпадъците и разделното им събиране. Рубриката
се обновява периодично.

1.3.

Конкурс „Аз изхвърлям отпадъците разделно”

През 2011г. беше проведен конкурс за ученици на тема „Аз изхвърлям
отпадъците разделно!”.
Основната цел на конкурса беше, участвайки в него, учениците да бъдат
мотивирани да научат повече за практическата страна и ползите от разделното
събиране.
Концепция и регламент
Конкурсът „Аз изхвърлям отпадъците разделно!” се проведе в две категории-за
снимка и за рисунка, като всички снимки или рисунки бяха публикувани на уебсайта и
във страницата във Facebook на Булекопак АД.
За целта, тъй като повечето от участниците са непълнолетни и малолетни лица,
бяха изготвени Съгласия за публикуване, които следваше да бъдат подписани от
родител/настойник на участника.
Бяха изготвени и официални правила на конкурса одобрени със Заповед № 0211 от 15.03 2011 г. на Изпълнителния директор на Булекопак АД, които бяха оповестени
на уебсайта на Булекопак АД.
Информацията за конкурса беше сведена до знанието на учениците
посредством:
- Плакати, разлепени в сградите на училищата;
- Писма до директорите на училищата;
- Публикуване на информацията за конкурса в уебсайта на Булекопак АД,
страницата във Facebook на Булекопак АД и в специализирани уебсайтове.
Срокове
Конкурсът се проведе в периода от 21.03.2011г. до 23.06.2011г. на три етапа
както следва:
* ПЪРВИ ЕТАП (от 21 март до 05 май 2011г., включително) - изпращане на
снимки и рисунки.
* ВТОРИ ЕТАП (от 9 май до 20 май 2011 г., включително) - Петчленно жури
оцени снимките и рисунките и определи спечелилите награди участници в двете
категории.
* ТРЕТИ ЕТАП (от 23 май до 23 юни 2011 г., включително) – Връчване на
наградите
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Награди
За конкурса бяха предвидени и раздадени следните награди:
- 2 броя Sony PSP 3000;
- 2 броя велосипеда Active Agresor;
- 17 броя USB флаш памети, от които 7 бяха присъдени допълнително след
решение на журито;
- Утешителни награди (тениски, шапки, учебни програми, химикали и др.) за
всички участници в конкурса.
Резултати
В конкурса се включиха над 150 деца от цялата страна (гр. София, гр. Елин
Пелин, гр. Шумен, гр. Нови Искър, гр. Кубрат, гр. Бургас, гр.Сливен, гр.Елхово и др.) и от
всички възрастови групи (от 6 години до 11 клас).
Победителите в конкурса бяха обявени на 20 май 2011г. в уебсайта и
страницата във Facebook на Булекопак АД.

Всички изпратени материали за конкурса (за които има изпратено съгласие за
това) са публикувани в уебсайта на Булекопак АД и във страницата във Facebook на
Булекопак АД, за да имат възможност участвалите деца да получат не само предметни
награди, а и морално удовлетворение, което да допринесе за изграждане на
положителното им отношение към разделното събиране и опазването на околната
среда като цяло.
2. Съдействие при провеждане на празници и събития, организирани от
общините, с които БУЛЕКОПАК работи
БУЛЕКОПАК съдейства на общините, с които работи при организирането на
всички празници и събития на територията на общината, които биха могли да
допринесат за популяризирането на разделното събиране на отпадъци от опаковки
сред населението.
2.1. Инициатива на община Каспичан с цел почистването на града.
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На 15 април „Булекопак” АД, заедно с представители на организациите по
оползотворяване Еко-ел България АД и Рекобат АД, посети децата от ДДЛРГ„Слънце”гр. Каспичан и възрастните хора с физически увреждания в с. Кюлевча . Инициативата
беше част от кампанията на Община Каспичан по почистването на града и цели
информиране на населението за принципите на разделното сметосъбиране.
Информацията бе поднесена по подходящ и за двете възрастови групи начин. Децата
активно участваха в организираните от трите организации образователни игри, за което
бяха наградени с множество награди и рисуваха на тема ”Разделно събиране на
отпадъците”.

2.2. Пролетно почистване на гр. София.
Булекопак АД се включи в традиционното пролетно почистване на град София в
периода 4 март до 21 април 2011г. Кампанията се организира ежегодно по инициатива
на Столична община. Булекопак АД предостави чували за събиране на отпадъците и
информационно-образователни материали за доброволците включили се в
инициативата.
2.4.1. Предоставяне на информационни и наградни материали на Столична
община (ул. Париж 5) по повод Пролетното почистване на гр.София.
Бяха предоставени следните материали:
1. Чували за разделно събиране на отпадъци (жълти) – 500 броя;
2. Чували за разделно събиране на отпадъци (сини) – 500 броя;
3. Чували за разделно събиране на отпадъци (зелени) – 500 броя;
4. Чували за отпадъци (черни) – 1500 броя;
5. Тениски с надпис «Аз изхвърлям отпадъците разделно!» - 72 броя;
6. Тетрадки с описание цикъла на опаковката – 40 броя;
7. Линийки с надпис «Аз изхвърлям отпадъците разделно!» - 50 броя;
8. Учебни програми с описание цикъла на опаковката – 250 броя.
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2.4.2. Предоставяне на информационни и наградни материали на район
Младост-Столична община по повод Пролетното почистване на район Младост.
Бяха предоставени 500 броя чували за събирането на отпадъци.

2.4.3. Предоставяне на информационни и наградни материали на община
Нови Искър по повод Пролетното почистване на гр. Нови Искър.
Бяха предоставени следните материали:
1. Чували за събиране на отпадъци – 500 броя;
2. Тениски с надпис «Аз изхвърлям отпадъците разделно!» - 40 броя.

3. Организиране на съвместни проекти и съдействие за провеждане на
инициативи свързани с популяризирането на разделното събиране на отпадъци от
опаковки.
БУЛЕКОПАК организира информационни проекти съвместно с други
организации или оказва съдействие на други организации за провеждането на
инициативи, които могат да допринесат за популяризирането на принципите и ползите
от разделното събиране на отпадъци от опаковки.
3.1. Национална инициатива „Да почистим България за един ден” Почистване на гр. Шумен.
На 09.04.2011 год. Булекопак АД организира почистване на гр. Шумен, с което се
включи в националната инициатива „Да почистим България за един ден”. Районите,
които бяха обходени и почистени бяха заслон „Детелина” и районът до паркинга на
паметник „Създатели на българската държава”, включително „Инвалидната алея” зад
Информационния център.
На всички граждани, присъединили се към инициативата бяха предоставени
ръкавици и чували за събраните отпадъци, а най-активните получиха награди.
Булекопак АД осигури и транспортна техника за извозването на отпадъците.
3.1. Младежки екофест „Стъпвай леко по планетата”.
Булекопак предостави информационни материали и торбички от плат с цел
намаляване употребата на полиетиленови такива за провеждането на младежкия
екофест „Стъпвай леко по планетата”. Събитието се проведе в Западен парк-гр. София
на 16.10.2011г.
Целта беше да се насърчи екологичното мислене у гражданите, както и да
получат информация за принципите на разделното събиране на отпадъците от
опаковки и ползите от него.
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3.2. Международен проект „Различни заедно” по програма Коменски към
ЦРЧР.
Във връзка с реализацията Международен проект „Различни заедно” по
програма Коменски към ЦРЧР, провеждан в 122-ро ОУ „Николай Лилиев”- гр. София
през учебната 2011/2012 година, БУЛЕКОПАК предостави информационнообразователни материали и предметни награди за участниците.

3.3. Ученически конкурс „Пести днес за да имаш утре!”.
БУЛЕКОПАК предостави награди за участниците в организирания от 39 СОУ
„Петър Динеков” ученически конкурс за постер приканващ към разделното събиране
на отпадъците. Предоставените награди бяха с информационно-образователен
характер – тениски с надпис „Аз изхвърлям отпадъците разделно!”, тетрадки с
описание пътя на опаковката и др.
Във връзка с подпомагане на практическото приложение на разделното
събиране от учениците, Булекопак предостави стикери за обозначаване на
контейнерите за разделно събиране намиращи се в сградата на училището.

4. Изработване и разпространение на информационни материали.
БУЛЕКОПАК изготвя информационни материали за популяризиране на
разделното събиране на отпадъците от опаковки, които се разпространяват на
територията на общините, с които организацията работи.
- Информационни листовки (флаери).
През 2011г. Булекопак изготви 15 000 броя информационни листовки за
популяризиране на разделното събиране на отпадъци от опаковки. Дизайнът и
информацията в листовките е подходяща за всички модели системи за разделно
събиране изградени от БУЛЕКОПАК.
- Информационни стикери.
Булекопак изготви 1000 броя информационни стикери, които се
разпространяват сред децата от детските градини. Дизайнът им е съобразен с
възрастовата група за която са предназначени.
- Изготвяне на предметни награди.
През 2011 г. БУЛЕКОПАК изготви следните предметни награди с информационен
характер:
Тетрадки с подробно разяснение на етапите на разделното събиране на
отпадъци от опаковки на всяка страница и на корицата – 890 броя;
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Линийки пластмасови с надпис «Аз изхвърлям отпадъците разделно!» 530 броя;
Тениски с надпис „Аз изхвърлям отпадъците разделно!” – 480 броя;
Флаш памет - 100 броя;
Картички – 400 броя;
Химикалки – 500 броя;
Торбички от плат за проект „Екоистично” с цел насърчаване на
намаляване на потреблението на найлонови торбички - 2550 броя.
Наградите се раздават по време на организираните от Булекопак
информационни събития, включително в учебните заведения. Значителен процент от
изготвените от организацията материали са учебни пособия, предназначени за деца от
училищна и предучилищна възраст.
- Банер за популяризиране на разделното събиране на отпадъците
Беше отпечатан винил за рол-банер, които да бъде използван по време на
събитията организирани от Булекопак.
- Проект “Булекопак-посланици”.
БУЛЕКОПАК продължи реализирането на проект „Булекопак-посланици” през
2011г. Идейната основа на проекта е разпространение на необходимата информация
за разделното събиране чрез непосредствен контакт с гражданите. Разпространението
се осъществява от млади и жизнерадостни хора наречени „Булекопак -посланици''.
Гражданите имат възможността да задават въпроси за разделното сметосъбиране,
които ги вълнуват и да получат компетентни отговори в момента.
Акциите се проведоха в общините Елин Пелин и Горна Малина, и районите на
Столична община, с които Булекопак АД има договор за изграждане на разделно
събиране на отпадъци от опаковки (район Младост, район Искър и район Нови Искър).
По време на реализирането им се разпространяваха информационни листовки и
награди.

-

Проект „Екоистично”
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Булекопак продължава да провежда информацонния проект „Екоистично”
стартирал още през 2008г., чиято цел е предотвратяване на образуването на отпадъци
от опаковки, като част от стратегията си за популяризиране на разделното събиране и
повишаване на екологичното самосъзнание на населението. Проектът включва и
напълно безплатното разпространение на торбички за пазаруване от плат, с които би
следвало да заменим употребата на найлонови такива. Екоторбичките се
разпространяват по време на информационни събития организирани от Булекопак,
включително в учебните заведения.
5. Публикации в масовия печат
През 2011г. в бр. 80 на в. Пари бяха поместени статии за разделното събиране
на отпадъците. БУЛЕКОПАК предостави материали необходими за подготвянето на
публикацията.
6. Външна реклама
Булекопак ангажира билборд тип „Пиза” в района на гр. Шумен, където
организацията има изградена система за разделно събиране на отпадъците. Заети са и
двете страни на билборда, като посланието е „Изхвърляй отпадъците разделно!Пази
природата!”. Наемният период на билборда за 2011г. беше от 25 юли до 31 декември,
като ще продължи и през следващата година.
В периода 28 ноември-25 декември 2011 г. бяха ангажирани още два мегаборда
и пет билборда тип „Пиза” разположени на републиканската пътна мрежа.

7. Присъствие в уебпространството.
БУЛЕКОПАК има изразено присъствие в уебпространството, до което имат
достъп всички жители, които ползват Интернет.
- Уебсайт на БУЛЕКОПАК.
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Всички събития с участието на БУЛЕКОПАК бяха отразени в уебсайта на
организацията. Непрекъснато се обновява и раздела свързан със системите за
разделно събиране, както и информацията отнасяща се до членовете на
организацията.
- Блог за разделното събиране на отпадъци.
За да се повиши активността и интереса на обществеността към дейността на
организацията в създадения от Булекопак блог периодично се поместват материали за
разделното събиране и опазването на природата. В блога могат да бъдат публикувани
свободно мнения и коментари от всички посетители.
Адресът на блога е: http://www.bulecopack.blogspot.com/
-

Страница и група във Facebook.

Отчитайки все по-нарастващoто влияние на така наречените социални мрежи,
бяха създадени страница и група “БУЛЕКОПАК” във Facebook, чрез която да бъде
привлечено вниманието на потребителите към участието в системите за разделно
събиране на отпадъци от опаковки. Страницата и групата продължават да увеличават
броя на членовете си ежедневно, което е свидетелство за нарастващия интерес към
темата.
8. Проекти за поставяне на контейнери в училищата и детските градини
Практиката на БУЛЕКОПАК към настоящият момент показва, че най-успешният
начин за изграждане на трайни навици, особено у подрастващите, е лесният и удобен
достъп до контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
Организацията вече има реализирани успешни проекти за поставяне на специални
съдове за разделно събиране на територията детски и учебните заведения в Столична
община и община Шумен. Съдовете се поставят на удобни и достъпни места вътре в
сградите на училищата и детските градини. Цветните контейнери привличат
вниманието на децата и стимулират желанието им да ги използват по предназначение.
През 2011г. БУЛЕКОПАК предостави съдове за разделно събиране на
отпадъците на ГПЧЕ "Никола Вапцаров" в гр. Шумен.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Списък на програмите проведени в учебните заведения през
2011г. по общини.
Дата

Община,
Район

Училище/ДГ

Адрес

Вид
дейност

Клас/Група

Столична община

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ж.к."Дружба" II

Образовател
на приказка
"Зеленият
град на
Разделко"
Образовател
на приказка
"Зеленият
град на
Разделко"
Информацио
нна
програма презентация
Информацио
нна
програма презентация
Образовател
на приказка
"Зеленият
град на
Разделко"
Информацио
нна
програма презентация
Образовател
на приказка
"Зеленият
град на
Разделко"
Образовател
на приказка
"Зеленият
град на
Разделко"
Образовател
на приказка
"Зеленият
град на
Разделко"

ж.к."Дружба" II III м.р.

Образовател
ен филм "От
нищо нещо"

подготвителна
и 1клас

ж.к."Дружба" II III м.р.

Образовател
ен филм "От
нищо нещо"

2 клас

ж.к."Дружба" II III м.р.

Образовател
ен филм "От
нищо нещо"

3 клас

ж.к."Дружба" II III м.р.

Образовател
ен филм "От
нищо нещо"

4 клас

14.01.2011

Столична
община-район
Младост

ЦДГ № 178
"Сребърно
Копитце"

ж.к."Младост" 3
до бл.363/368

14.10.2011

Столична
община-район
Младост

ОДЗ № 26 "Калина"

ж.к."Младост"-І
до бл.40

18.10.2011

Столична
община-район
Младост

39 СОУ "Петър
Динеков"

ж.к."Младост" 2
до бл.205

25.10.2011

Столична
община-район
Младост

39 СОУ "Петър
Динеков"

ж.к."Младост" 2
до бл.205

25.11.2011

Столична
община-район
Младост

ОДЗ № 28 "Ян
Бибиян"

ж.к."Младост" 2
до бл. 224

29.11.2011

Столична
община-район
Младост

39 СОУ "Петър
Динеков"

ж.к."Младост" 2
до бл.205

06.12.2011

Столична
община-район
Младост

ОДЗ № 17 "Мечо
Пух"

ж.к."Младост" 1
до бл.31

16.12.2011

Столична
община-район
Младост

ОДЗ №
75"Проф.д-р
СофияАврамова"

ж.к."Младост" 1А до бл. 522

8.02.2011

Столична
община-район
Искър

26.04.2011

Столична
община-район
Искър

31.05.2011

Столична
община-район
Искър

31.05.2011

Столична
община-район
Искър

31.05.2011

Столична
община-район
Искър

ОДЗ № 85
"Звездичка"
163 ОУ
"Черноризец
Храбър"
163 ОУ
"Черноризец
Храбър"
163 ОУ
"Черноризец
Храбър"
163 ОУ
"Черноризец
Храбър"

5-6г.

3 и 4 гр.

6б и 7б

6а и 7а
2
подготвителни
групи

5а и 5б
2
подготвителни
групи
3 гр. и 2
подготвителни
групи

6г.
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14

15

16

17

18

1

2

1

2

Дата

Община,
Район

Училище/ДГ

Адрес

18.11.2011

Столична
община-район
Искър

ОДЗ № 13
"Калинка"

ж.к."Дружба" I
ул. 5036

03.05.2011

Столична
общинарайон Люлин

ОДЗ № 35
"Щастливо
детство"

ул.214 - II м.р

23.02.2011

Столична
община-район
Нови Искър

ОДЗ № 114

гр.Нови Искър
ул."Здравец" №
2

2.05.2011

Столична
община-район
Нови Искър

170 СОУ "Васил
Левски"

гр.Н. Искър,
ул."Искърско
дефиле" №277

Столична
община-район
Нови Искър

176 ОУ "Kирил и
Методий", Нови
Искър

с.Негован,
ул."Училищна"
№6

21.10.2011
Община
Елин
Пелин

5/5/2011

03.11.2011
Община
Горна
Малина

5/18/2011

5/18/2011

Елин Пелин

ЦДГ "Радост"

Елин Пелин

ПГ по керамика

Горна Малина

СОУ “ Христо
Ботев ”

Горна Малина

СОУ “ Христо
Ботев ”

Вид
дейност
Образовател
на приказка
"Зеленият
град на
Разделко"
Образовател
на приказка
"Зеленият
град на
Разделко"
Образовател
на приказка
"Зеленият
град на
Разделко"
Образовател
ен филм "От
нищо нещо"
Информацио
нна
програма презентация

Клас/Група

2
подготвителни
групи

3 и 4 група

4-6г.

4клас

5,6 и 7 клас

Образовател
на приказка
"Зеленият
град на
Разделко"

подготвителни

Информацио
нна
програма презентацияголеми

9а и 9б

Горна Малина

Образовател
ен филм "От
нищо нещо"

1-2клас

Горна Малина

Образовател
ен филм "От
нищо нещо"

3-4клас

ул "Никола
Вапцаров" No 2,
2100 Елин
Пелин
гара Елин
Пелин,
ул."Райко
Даскалов" 1,
2109 Елин
Пелин

Община Шумен

1

18.04.2011

Шумен

ГПЧЕ Н. Й.
Вапцаров"

гр.Шумен

2

17.06.2011

Шумен

ЦДГ №1 "Звънче"

гр.Шумен

Информацио
нна
програма презентация
Образовател
на приказка
"Зеленият
град на
Разделко"

два 8-и класа

3 и 4 гр.
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Дата

Община,
Район

Училище/ДГ

Адрес

Вид
дейност

Клас/Група

гр. Лозница

Образовател
ен филм "От
нищо нещо"

ІІ

гр. Лозница

Образовател
ен филм "От
нищо нещо"

ІІІ

Община
Лозница

1

29.03.2011
г.

2

29.03.2011
г.

3

29.03.2011
г.

Лозница

НУ "В. Левски"

гр. Лозница

4

27.10.2011
г.

Лозница

ОУ "Св. Св. Кирил
и Методий"

с. Бели Лом,
общ. Лозница

Лозница

ЦДГ "Осми март"

с. Бели Лом,
общ. Лозница

5

27.10.2011
г.
Община
Каолинов
о

Лозница

Лозница

НУ "В. Левски"

НУ "В. Левски"

1

06.04.2011
г.

Каолиново

ЦДГ "Зорница"

с. Долина

2

06.04.2011
г.

Каолиново

ЦДГ "Червена
шапчица"

с. Лятно

Каолиново

ЦДГ "Радост"

с. Пристое

3

1

2

17.10.2011
г.
Община
Хитрино

17.11.2011
г.
17.11.2011
г.
Община
Венец

Хитрино

ЦДГ "Радост"

с. Живково

Хитрино

ОУ "П. Волов"

с. Живково

с. Изгрев, общ.
Венец
с. Изгрев, общ.
Венец

1

04.10.2011

Венец

ОУ "П. Р.
Славейков"

2

04.10.2011

Венец

ОУ "П. Р.
Славейков"

Образовател
ен филм "От
нищо нещо"
Информацио
нна
програма презентация
Образовател
на приказка
"Зеленият
град на
Разделко"

ІV

І-VІІІ

Образовател
на приказка
"Зеленият
град на
Разделко"
Образовател
на приказка
"Зеленият
град на
Разделко"
Образовател
на приказка
"Зеленият
град на
Разделко"

Образовател
на приказка
"Зеленият
град на
Разделко"
Информацио
нна
програма презентация

Образовател
ен филм "От
нищо нещо"
Информацио
нна
програма презентация

ІІІ - VІІІ

І - ІV (всички)
V - VІІІ
(всички)
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Дата

Община,
Район

Училище/ДГ

с. Венец

с. Венец

3

07.10.2011

Венец

СОУ "Н. Й.
Вапцаров"

4

07.10.2011
Община
Никола
Козлево

Венец

ЦДГ "Щастливо
детство"

Адрес

1

08.12.2011

Никола
Козлево

ЦДГ "Ален мак"

с. Вълнари

2

08.12.2011
год.

Никола
Козлево

ОУ "Христо Ботев"

с. Вълнари

3

08.12.2011
год.

Никола
Козлево

ОУ "Христо Ботев"

с. Вълнари

Вид
дейност
Образовател
ен филм "От
нищо нещо"
Образовател
на приказка
"Зеленият
град на
Разделко"

Образовател
на приказка
"Зеленият
град на
Разделко"
Информацио
нна
програма презентация
Информацио
нна
програма презентация

Клас/Група

І - ІІ

ІІ, ІІІ

ІV
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