Информация за проведени кампании за повишаване на общественото
съзнание от Булекопак АД
Реализираните през 2010г. от Булекопак АД 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 Наредба та за опаковките и отпадъците от опаковки.
1.
Информационно-образователни дейности за деца в училищна и
предучилищна възраст
През 2010 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.
1.1. Програми, които се провеждат на място в учебните заведения.
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 2010 г. БУЛЕКОПАК реализира 16 броя посещения в детските градини,
намиращи се на територията на общините Столична (райони Искър, Нови Искър и
Младост), Лозница, Нови пазар, Каолиново, Елин Пелин, Каспичан, Горна Малина.
-

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.
През 2010 г. БУЛЕКОПАК реализира 18 броя мултимедийни презентации за
ученици от 5 - 8 клас в училищата, намиращи се на територията на общините Столична
(райони Искър, Нови Искър и Младост), Каспичан, Лозница, Шумен, Венец, Нови пазар,
Каолиново, Горна Малина.
-

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 2010 г. БУЛЕКОПАК реализира 3 броя мултимедийни презентации за
ученици от 9 - 12 клас в училищата, намиращи се на територията на район Искър Столична община и район Младост-Столична община.
-

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 2010 г. БУЛЕКОПАК реализира 14 броя прожекции на филма от „Нищонещо” за ученици от 1 - 4 клас в училищата, намиращи се на територията на общините
Столична (райни Младост, Искър и Нови Искър), Шумен, Каолиново, Хитрино, Елин
Пелин.
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.
1.2.

Рубрика „За децата” в уебсайта на БУЛЕКОПАК

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.

Забавно-информационно събитие („Екофиеста”);

На 23 април 2010 г. в гр. Каспичан БУЛЕКОПАК АД, Еко-ел България АД и
Рекобат АД, организираха екологичен хепънинг предназначен за децата от
предучилищна възраст до 4 клас. Събитието се проведе по повод пролетното почистване
на града, организирано от Община Каспичан. По време на събитието децата, а и всички
желаещи граждани организирано предаваха отпадъци от опаковки, излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии. Събраните
отпадъци бяха извозени за рециклиране от трите оползотворяващи организации.
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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. Спортно - състезателен крос – община Каспичан.
На 27 май 2010 година в гр. Каспичан се проведе спортно - състезателен крос, в
който взеха участие ученици от СОУ „Панайот Волов”. Мероприятието се организира от
Община Каспичан и трите организации по оползотворяване на масово разпространени
отпадъци - Булекопак АД, Еко-ел България АД и Рекобат АД. Събитието бе съпътствано
и с организирано предаване на отпадъци от опаковки, излязло от употреба електрическо
и електронно оборудване и негодни за употреба батерии.
2.2. Празник на район Младост - Столична община.
На 05.06.2010г. се проведе тържество по повод празника на район МладостСтолична община. Булекопак се включи в събитието, като предостави информационнообразователни материали за популяризиране на разделното събиране на отпадъци от
опаковки.
2.3. Празник в район Нови Искър-Столична община.
Булекопак предостави информационно-образователни материали на район Нови
Искър-Столична община, за популяризиране на разделното събиране по време на
организирания от общината празник на 07.04.2010г.
2.4. Пролетно почистване на гр. София.
Булекопак АД се включи в традиционното пролетно почистване на град София в
периода 22 март до 18 април 2010г. 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.
3. Организиране на съвместни проекти и съдействие за провеждане на
инициативи свързани с популяризирането на разделното събиране на отпадъци от
опаковки.
3.1. Информационно-образователна кампания по случай 5 юни-Световният ден на
околната среда.
Булекопак, Министерството на околната среда и водите, Столична община,
Екопак България АД, Екобулпак АД и Репак АД организираха информационнообразователна кампания по повод 5 юни-Световният ден на околната среда. Целта на
кампанията беше потребителите да получат информация за принципите на разделното
събиране на отпадъците от опаковки и ползите от него. Събитието се проведе в Южния
парк на 05.06.2010г. от 10.30 часа.
3.2. Програма „Младежки алтернативи”.
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Във връзка с реализацията на програма „Младежки алтернативи”, провеждана от
фондация „Арт еко свят” с подкрепата на Столична община, БУЛЕКОПАК предостави
информационно-образователни материали и предметни награди за участниците в
програмата.
3.3 Програма "Aisec for a better world".
БУЛЕКОПАК предостави информационно-образователни материали за
популяризиране на разделното събиране на отпадъци от опаковки за провеждане на
следните събития по програмата "Aisec for a better world" на Национално студентско
сдружение за образователен обмен:
3.4. Детски фестивал "Усмивки за зелена София".
БУЛЕКОПАК предостави информационно-образователни материали за
популяризиране на разделното събиране на отпадъци от опаковки за участниците в
детския фестивал „Усмивки за зелена София” по време на Деня на отворените врати в
Столичен инспекторат.
4. Изработване и разпространение на информационни материали
- Информационни брошури (дипляни).
През 2010г. Булекопак изготви 6 000 брошури с информация за принципите и
ползите от разделното събиране на отпадъците от опаковки. Информацията и дизайнът
на брошурите са два вида и са съобразени с модела на системата за разделно събиране
изградена от БУЛЕКОПАК на територията на конкретната община, на която се
разпространяват.
- Информационни листовки (флаери).
През 2010г. Булекопак изготви 10 000 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 2010 г. БУЛЕКОПАК изготви и разпространи предметни награди с
информационен характер за популяризиране на разделното събиране. Наградите бяха
раздавани 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.
- Проект “Булекопак-посланици”.
БУЛЕКОПАК продължи реализирането на проект „Булекопак-посланици” през
2010г. Идейната основа на проекта е разпространение на необходимата информация за
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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 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.
5. Публикации в масовия печат
Като част от информационната си стратегия през 2010г. БУЛЕКОПАК реализира
публикации за популяризиране на разделното събиране на отпадъци от опаковки в
следните печатните издания:
- Публикации в Движение БГ.
БУЛЕКОПАК реализира публикации за популяризиране на разделното събиране
на отпадъци от опаковки в брой 58 и 59 на специализираното издание „Движение БГ”.
Изданието се разпространява в търговските вериги, бензиностанции, автосалони и др.
- Пресконференция.
На 19 май 2010г. се проведе и съвместна пресконференция на БУЛЕКОПАК АД,
Екобулпак АД, Екопак България АД и Репак АД. Целта на събитието беше да се
информира населението относно ползите от системите за разделно събиране и
постигнатите резултати в областта на рециклирането. Предоставените данни бяха
поместени в редица водещи медии.
6. Присъствие в уебпространството
- Уебсайт на БУЛЕКОПАК.
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.
Бяха изработени и поместени в сайта електронни карти на районите Младост и
Искър в Столична община, с точното местоположение на контейнерите за разделно
събиране на отпадъци от опаковки на Булекопак. Целта е гражданите да имат точна и
ясна информация за това къде се намират най-близките до техния дом контейнери за
разделно събиране на отпадъци от опаковки, за да бъдат мотивирани да ги използват по
предназначение.
- Блог за разделното събиране на отпадъци.
За да се повиши активността и интереса на обществеността към дейността на
организацията беше създаден блог, в който да бъдат публикувани свободно мнения и
коментари, касаещи разделното събиране на отпадъци от опаковки.
Адресът на блога е: http://www.bulecopack.blogspot.com/
- Група във Facebook.
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Отчитайки все по-нарастващoто влияние на така наречените социални мрежи,
беше създадена група “БУЛЕКОПАК” във Facebook, чрез която да бъде привлечено
вниманието на потребителите към участието в системите за разделно събиране на
отпадъци от опаковки. Групата продължава да увеличава броя на членовете си
ежедневно, което е свидетелство за нарастващия интерес към темата.
7. 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.
През 2010г. БУЛЕКОПАК предостави съдове за разделно събиране на отпадъците
на ЦДГ „Изворче” и ЦДГ „Конче вихрогонче”.

БУЛЕКОПАК АД
Диан Димов
Изпълнителен директор
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