БУЛЕКОПАК АД ОРГАНИЗИРА ИНДИВИДУАЛНО РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
ОТ ОПАКОВКИ ОТ ТЪРГОВСКИ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ В
РАЙОНИТЕ „ИСКЪР“ И „НОВИ ИСКЪР“ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Булекопак АД предлага възможност за безвъзмездно приемане на разделно събраните
отпадъци от опаковки от Вашия търговски обект, административна или производствена
сграда, при следните условия:
1 Вариант – събиране от Ваш адрес, без предоставяне на съдове
Приемат се разделно събрани, във вид удобен за товарене – нагънати и/или в чували
хартиени, пластмасови, метални и стъклени опаковки. Събирането на отпадъци от
опаковки се извършва съобразно графика и маршрута за обслужване на жълтите
съдове в районите Искър и Нови Искър на Столична община, като камионът за
разделно събиране извозва:
•
•
•

•

Хартиени и картонени опаковки – кашони, картони и хартия - компактно
събрани, сгънати и завързани, съхранявани на сухо място;
Пластмасови опаковки – полиетиленово стреч фолио и празни пластмасови
бутилки – сгънати/смачкани и компактно събрани – завързани или в чувал;
Метални кенове от безалкохолни напитки, пластмасови бутилки и други
изпразнени от съдържанието им опаковки от хартия и картон, пластмаси и
метали – смачкани и събрани в чувал;
Стъклени опаковки – бутилки и буркани, събрани в здрави чували тип Биг-бег.

Условия за предаване на отпадъците:
-

Подписване на договор за включване на обекта в системата за разделно
събиране, организирана от Булекопак АД;
Обектът осигурява достъп до мястото на съхраняване на отпадъците, съобразно
графика за обслужване на конкретния район;
Обектът определя отговорно лице за правилното разделяне на отпадъците и за
контакт с Булекопак АД;
В случай на три или повече извозвания, при които се констатира наличие на
повече от 10 % нерециклируеми отпадъци, Булекопак АД има право да прекрати
договора за индивидуално извозване на разделно събираните отпадъци.

2 Вариант – предоставяне и обслужване на съдове тип „Иглу“ с обем 1500 л.
Предоставяне на съдове за разделно събиране тип „Иглу“ с жълт и/или зелен цвят, с
обем 1500 л. за индивидуално ползване от обекта и обслужване съобразно графика и
маршрута за обслужване на жълтите и зелените съдове в районите Искър и Нови Искър
на Столична община. В съдовете ще събират:
•
•

В съдовете с жълт цвят - хартиени и картонени опаковки, пластмасови и метални
опаковки от всякакъв вид – празни и смачкани;
В съдовете със зелен цвят – празни стъклени опаковки.

Условия за предоставяне на съдовете и обслужване по график
-

-

Подписване на договор за включване на обекта в системата за разделно
събиране, организирана от Булекопак АД;
Обектът осигурява подходящо място за поставяне на съдовете, с контролиран
достъп до тях и възможност за достъпване и обслужване от транспортната
техника на Булекопак АД, в т.ч.: широчина на подстъпа към мястото не по-малка
от 3,50 м. и място осигуряващо възможност за маневриране; полезна височина
за обслужване не по-малка от 7 м.;
Обектът определя отговорно лице за правилното разделяне на отпадъците и за
контакт с Булекопак АД;
В случай на три или повече извозвания, при които се констатира наличие на
повече от 10 % нерециклируеми отпадъци, организацията има право да
прекрати договора за индивидуално извозване на разделно събираните
отпадъци.

3 Вариант
Булекопак АД осигурява възможност на търговските обекти да предават отпадъци от
опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаси и метали на площадки
на подизпълнители на организацията на територията на Столична община, които
притежават разрешителни/регистрационни документи, издадени по реда на чл. 35 от
Закона за управление на отпадъците. Отпадъците се приемат/изкупуват на
площадките, съобразно условията на оператора на площадката. Замърсени и опасни
отпадъци не се приемат. Заплащане от страна на обекта - генератор на отпадъците не
се изисква.
Списък на подизпълнителите на Булекопак АД и площадките, на които се приемат
отпадъци от търговски обекти:
-

-

-

Унитрейд - БГ ООД; ЕИК 130067422; Разрешение за дейности с отпадъци № 12 ДО – 1302 от 03.09.2013 г. на РИОСВ - гр. София; адрес на площадката за
предварително третиране: област Софийска, община Божурище, с. Гурмазово,
местност "Новините";
Унитрейд 2002 ; ЕИК 130910844; Разрешение за дейности с отпадъци № 12-ДО1336-02 от 21.09.2018 г. на РИОСВ - гр. София; адрес на площадката за
предварително третиране: гр. София, район Искър, ул. "Подпоручик Йордан
Тодоров" № 4;
Унитрейд Еко ЕООД; ЕИК 202099392; Регистрационен документ за дейности с
отпадъци № 12- РД – 834 -07 от 04.01.2019 г.

За повече подробности относно възможностите за осигуряване на индивидуално
безвъзмездно предаване на Вашите отпадъци от опаковки и избиране на най-удачния
вариант за Вашия обект, моля изпратете на електронната поща на Булекопак АД с
адрес: office@bulecopack.com следната информация: Точен адрес на Вашия обект;
Видове генерирани отпадъци и седмично количество (в килограми или кубици по вид
на материала); Данни за контакт. Наш служител ще се свърже с Вас за допълнителни
уточнения и оглед на място.

