БУЛЕК

ПАК АД

Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки
София 1000, ул. „Христо Белчев” 3, тел/факс: 02-9391937, тел: 02-9391938
Шумен 9700, ул. „Съединение”109, ет.3; тел: 054-801427, факс: 054-801428
e-mail: office@bulecopack.com; http:// www.bulecopack.com

ДОКЛАД
ЗА 2006 ГОДИНА
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Изпълнение на целите по рециклиране и оползотворяване
Членове на организацията са декларирали пред „Булекопак” АД следните
количества опаковки от внос и пуснати на пазара през 2006 година:

АБРЕВИАТУРА
PET 1
HDPE 2
PVC 3
LDPE 4
PP 5
PS 6
PAP 20
PAP 21
PAP 22
FE
ALU
GL 70
GL 71
GL 72
GL

FOR 50
FOR 51
CER
TEX
ОБЩО

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ОПАКОВКИТЕ
Полиетилен терафталат
Полиетилен висока плътност
Поливинил хлорид
Полиетилен ниска плътност
Полипропилен
Полистирол
ПЛАСТМАСИ ОБЩО
Вълнообразен картон
Друг картон
Хартия
ХАРТИЯ И КАРТОНИ ОБЩО
Стомана
Алуминий
МЕТАЛИ ОБЩО
Безцветно стъкло
Зелено стъкло
Кафяво стъкло
Друго стъкло
СТЪКЛО ОБЩО
КОМПОЗИТНИ ОБЩО
Дърво
Корк
ДЪРВЕНИ МАТЕРИАЛИ ОБЩО
Керамика
Текстил
ДРУГИ ОБЩО
ОБЩО ДЕКЛАРИРАНИ
КОЛИЧЕСТВА

КОЛИЧЕСТВА
/кг./
768 677
266 861
266 237
759 050
463 973
144 562
2 669 360
3 122 671
2 865 414
990 304
6 978 389
824 428
167 869
992 297
1 096 031
216 883
83 736
9 820
1 406 470
520 096
7 222 945
15 980
7 238 925
0
8 985
8 985
19 814 521

В изпълнение на целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по §9 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за управление на отпадъците,
„Булекопак” АД е събрало и предало за оползотворяване /рециклиране/ следните
количества отпадъци от опаковки:
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ВИД НА МАТЕРИАЛА НА
ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ

КОЛИЧЕСТВО
/КГ./

Хартия и картони

90 077,00

Хартия и картони

2 268 349,20

Хартия и картони

802 340,00

Хартия и картони

2 266 107,00

ОБЩО ХАРТИЯ И КАРТОНИ

5 426 873,20

Пластмаси ( PET )

500 000,00

ОБЩО ПЛАСТМАСИ

500 000,00

Стомана

102 450,00

Алуминий

103 000,00

Алуминий

58 365,00

ОБЩО МЕТАЛИ

263 815,00

Стъкло

2 801 042,00

ОБЩО СТЪКЛО

2 801 042,00

ОБЩО ПРЕДАДЕНИ ЗА
РЕЦИКЛИРАНЕ

8 991 730,20

Количествата опаковки, които следва да се считат за оползотворени, тъй като
не надвишават количествата, пуснати на пазара от членовете на „Булекопак” АД,
предадени са за оползотворяване на лица, притежаващи разрешения за
оползотворяване на отпадъци от опаковки, издадени съгласно разпоредбите на ЗУО
и тези лица са попълнили за Организацията по оползотворяване съответните
приложения по чл. 35 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, са:

ВИД НА МАТЕРИАЛА НА
ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ
Хартия и картони
Пластмаси
Метали (алуминий и стомана)
Стъкло
Общо

КОЛИЧЕСТВО
/кг./
5 426 873,20
500 000,00
263 815,00
1 406 470,22
7 597 158,42

Съгласно чл. 11, ал. 2 и сроковете по §9 от ПЗР на ЗУО, целевият процент за
оползотворяване на отпадъците от опаковки на задължените лица по чл.11, ал.1 и 2
от ЗУО за 2006г. е 35%, като:
•
8% от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки
от пластмаса се рециклират;
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•
•
•

26% от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки
от стъкло се рециклират;
15% от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки
от хартия и картон се рециклират, и
15% от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки
от метали се рециклират;

По-долу са представени в табличен вид минималните целеви проценти за
рециклиране по видове материали от §9 от ПЗР на ЗУО и постигнатите от
„Булекопак” АД цели в процентно изражение.

ВИД НА МАТЕРИАЛА НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ
ОПАКОВКИ

Пластмаса (PE,PP,PET,PS,PVC)
Хартия и картони
Стъкло
Метали (алуминий и стомана)
Дърво
Други (в т.ч. композитни)
ОБЩА ЦЕЛ:

Целеви процент
съгласно §9 от ПЗР
на ЗУО

Процент на
рециклираните
опаковки спрямо
декларираните
опаковки

8,00%

18,73%

15,00%

77,77%

26,00%

100,00%

15,00%

26,59%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

35,00%

38,34%

В резултат на горепосоченото следва да се счита, че са спазени минималните
целеви проценти за рециклиране по видове материали и предприятията, сключили
договор с „Булекопак” АД за колективно изпълнение на задълженията си по чл. 11,
ал.2 от ЗУО, са изпълнили задълженията си в размер на 38.34%.

1. Цел на Булекопак за обхващане на жители в системи за
разделно събиране.
Определената национална цел в Меморандума е 3 млн. жители за
2006г., като изпълнението й следва да се постигне за периода от 01.06.2006г.
до 01.06.2007г.
Пазарният дял на Булекопак АД, изчислен като съотношение между
количеството опаковки, представлявано от Булекопак АД и това,
представлявано от всички пет организации по оползотворяване на отпадъци
от опаковки в страната през 2005г. е 5.47%. До 01.06.2007г. Булекопак АД
следва да обхване 164 100 жители в системи за разделно събиране или 82 050
към 31.12.2006г. Булекопак АД има сключени договори и развива системи за
разделно събиране в следните общини:
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Столична община: 295 318 жители
Райони: Искър – 64171 жители, Нови Искър – 26544 жители,
Младост – 95505 и Люлин – 109098 жители;
Община Елин Пелин – 23 398 жители;
Община Чепеларе – 8623 жители.
Цел за обхванати жители до 31.12.2006г - 82 050 жители.
Всичко са обхванати (по данни на НСИ) 327 339 жители.
По брой обхванати жители в локални системи за разделно събиране
изпълнението на целите по Меморандума е в размер на 398,89%.
2. Параметри на системите за разделно събиране на отпадъци към
31.12.2006г.
За всички системи за разделно събиране на отпадъци Булекопак АД
има сключени договори със съответната община със срок на действие 5
години, подизпълнители по извозването и дружества по предварителна
обработка на отпадъците, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци,
издадени по реда на чл. 37 от ЗУО. Графиците на извозване са заложени в
договорите с подизпълнителите и спазването им се следи от инспектори на
Булекопак АД.
Системите за разделно събиране са осигурени с инсталации за
сортиране на отпадъците. Капацитетът на инсталацията, която обслужва
всички райони на действие на Булекопак АД в Столична община и в община
Елин Пелин е 30 т/ден. Капацитетът на инсталацията, която обслужва всички
райони на действие на Булекопак в община Чепеларе е 20 т/ден.
3. Участие в "Национална информационна стратегия".
За реализиране на информационно-образователна дейност на
национално ниво, Булекопак АД взе участие в "Националната инициатива за
разделно събиране на отпадъците". За реализация на информационна
стратегия на национално ниво Булекопак АД изразходва ресурс съобразно на
пазарния си дял.
4. Информационно-образователна дейност на локално ниво.
През 2006г. Булекопак АД реализира проекти в три отделни
направления:
4.1. Срещи с обществеността. През годината бяха проведени срещи с
обществеността под три различни форми:
4.1.1. Забавни програми с клоунади, музика и танци, демонстрации на
разделното събиране и викторини. Раздаване на голям брой материали и
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награди на участниците. Поощрение за активно участващите в игрите по
разделяне на отпадъка, чрез раздаване на информационни материали и
награди на участниците. Подобен тип събитие наричаме "Екофиеста".
Предназначено е за децата и техните родители. През 2006г бяха проведени
"Екофиести" във всички общини, с които организацията работи на следните
дати:
4.1.2. Образователна дейност за деца в училищна възраст.
4.1.3. Информационен семинар: "Практики от локалните системи за
разделно събиране на отпадъци от опаковки", предназначен за групите,
осъществяващи образователно-информационни и контролни функции, в т.ч.
общински еколози, ресорни зам. кметове по екология, представители на
МОСВ, РИОСВ и ИАОС, представители на фирми подизпълнители и
доставчици, представители на комисията по екология към НС и др.
Целта на семинара бе обмяна на практики в дейностите по разделно
събиране на отпадъци от опаковки, постигане на разпределение на
ангажиментите между публичния и частния сектор, постигане на взаимна
информираност по въпросите на практическата реализация на разделното
събиране на отпадъци от опаковки.
Лектор от Кралство Швеция запозна присъстващите за опита на тази
държава в областта.
4.1.4. При всички срещи с обществеността бяха раздавани материали
под формата на тениски, шапки, химикалки, ключодържатели и др., с
послание за участие в процеса на разделяне на отпадъците.
4.2. Издаване на информационно-образователни материали:
4.2.1. Организацията издава и разпространява вестник БУЛЕКОПАК,
с цел популяризирането на разделното събиране на отпадъци от опаковки.
Вестникът се разпространява безплатно във всички пощенски кутии на
домакинствата от общините, с които организацията има подписани договори.
През 2006 година бяха издадени два броя - брой 2, през месец септември тираж 140 000 броя и 2006г. и брой 3 през месец декември - тираж 150 000
броя. Тиражът е съобразен с броя на пощенските кутии в общините, по
данни на фирмата разпространител.
4.2.2. Булекопак АД изготви и разпространи образователен филм "От
нищо-нещо". Филмът е с продължителност 23 минути и представя цикълът
на опаковката в системата за разделно събиране и последващото
рециклиране. Предназначен е за популяризирането на разделното събиране
на отпадъци от опаковки сред децата и техните родители. Разпространява се
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безплатно в офиса на организацията, училищата в районите на Столична
община, община Елин Пелин и община Чепеларе, общинските служби по
екология.
4.2.3. За целите на популяризирането на дейността си по разделно
събиране на отпадъците на локално ниво, Булекопак АД издава също
брошури, плакати, тетрадки и други печатни материали.
4.3. Публикации в масовия печат и интернет.
Предвид широкото разпространение на територията на Столична
община на вестниците Труд, 24 часа и Капитал, Булекопак АД реализира в
тези издания редица публикации свързани с популяризирането на дейността
на организацията.
Организацията актуализира своя уебсайт с подробна информация
относно разделното събиране на отпадъци от опаковки и форма за връзка с
гражданите.
София
14.02.2007г.

Прокуристи:
Диан Димов

/................................../

Илия Маринов

/................................../
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