
Металните отпадъци са един от видовете, 

които нашата Ина-Жълтина с надпис 

Екобулпак обича да събира.  

В нея МОЖЕТЕ ДА хвърляте:  

Метални кутийки от сокчета (кенчета), 

кутии от консерви и капачки от буркани. 

 
НЕ БИВА да хвърляте металните опаковки, 

преди да проверите дали са празни. Ако ги 

изхвърлите пълни или много изцапани, не 

само че няма да могат да се рециклират, но 

и ще нацапат съседните отпадъци. 

Мноооого важно!  

Прочети, после помисли и не  

бързай да изхвърляш ти!  

Това важи за Ина-Жълтина,  

която носи този надпис на себе си! 

Хартията е от любимите отпадъци на  Ина-Жълтина с надпис Екобулпак. Ето какво МОЖЕТЕ ДА й носите:  Кашони, картонени опаковки, стари списания, вестници, тетрадки и всякакви други чисти хартии. Може и книги, но Ина предпочита книгите да се четат или да се подаряват, ако нямате място за тях. Ако искате да изхвърлите голям кашон в жълтата кофа, първо трябва да го сгънете или накъсате. Ако кашонът е прекалено голям, за да се побере в Ина-Жълтина, сгънете го и го оставете до нея, но винаги в деня преди обслужване. Така той ще остане възможно най-кратко време на улицата. Също така, Ина-Жълтина, нали си е чистница, няма да приеме мръсни хартиени отпадъци (ако сте яли сандвич например - НЕ БИВА да си хвърлите мазната хартийка при нея, а в обикновената сива кофа). 

Мноооого важно!  Прочети, после помисли и не  бързай да изхвърляш ти!  Това важи само за Ина-Жълтина,  която носи този надпис на себе си! 



Ина-Жълтина с надпис Екобулпак 

обича да събира пластмасови отпадъци от 

опаковки. В нея МОЖЕТЕ ДА 
хвърляте всякакви пластмасови 
бутилки, както и техните капачки. 
Също така, там се хвърлят и найлонови 

торбички, въпреки че е по-добре да 
ползвате чанти за многократна употреба. 

 
МОЖЕТЕ ДА хвърляте още: флаконите 

от различни препарати, с които чистим 

вкъщи, кутийките от прясно мляко и 

натурални сокчета, както и всякакви 

пластмасови опаковки. 
 
Много е важно да знаете, че Ина-
Жълтина никак не обича опaковките, които 

хвърляте, да са пълни. Също така е добре 

преди да й дадете пластмасовите бутилки 

хубавичко да ги смачкате.  
 
Мноооого важно!  
Прочети, после помисли и не  
бързай да изхвърляш ти!  
Това важи само за Ина-Жълтина,  
която носи този надпис на  
себе си! 

Специалист по стъклените отпадъци е Стъкльо с надпис Екобулпак. Той обича всички видове стъклени буркани и шишета. Важно е да знаем обаче, че Стъкльо много внимава, когато хвърляме бурканите и шишетата, те да не са пълни, както и да не сме забравили да им махнем капачките, защото те са метални или пластмасови и не са за него. Също така НЕ БИВА да се объркваме и да хвърляме: огнеупорно/домакинско стъкло (чаши и чинии), прозорци или части от тях, счупени огледала, керамика, порцелан, електрически крушки, луминисцентни лампи, битови отпадъци.
 
Мноооого важно!  
Прочети, после помисли и не  бързай да изхвърляш ти!  Това важи за Стъкльо,  който носи този надпис на  себе си!


