
Заб.: В оцветените клетки се попълва концентрация - бр/м2

Вид и наименование на отпадъка Код на отпадъка

 < 2,5 см>2,5 см; < 50 см>50 см бр./кв.м. % от общия бр./кв.м. % от общия 

Пластмаси

Чанти (напримерза пазаруване)

Малки пластмасови торби,

например торбички за

замразяване

Пластмасови торбички

Напитки (бутилки, флакони)

Почистващи средства (бутилки,

или флакони)

Съдове за храни, вкл. за бързо

хранене (кофички от мляко, кутии

за храна за вкъщи и др.)

Козметика (бутилки и флакони,

например лосион за слънце,

шампоан, душ гел, дезодорант)

Авто козметика и консумативи

(бутилки от двиг. масло, антифриз

и др.)

Спринцовки

Други бутилки и флакони

Пласмасови каси

Капачки / капаци

цигарени запалки

Писалки

Лични принадлежности - четки за

коса, гребени, самобръсначки

Играчки

чаши

Прибори за хранене / сламки

Ръкавици (промишлени /

професионални ръкавици)

Гъби - домакински и за други

цели

Въжета

Корди

Рибарски принадлежности, мрежи

Промишлени опаковки

...

Гумени изделия

Балони

леки обувки и 

автомобилни гуми / части от тях

други гумени

Текстил

...

Хартия

Картон

Цигарени кутии

чаши за кафе

Вестници и списания

...

Дърво

Коркови изделия

Части от каси и палети

Сладоледени клечки

Други 

...

Метал

Аерозолни опаковки

Кен - напитки

Капачки

Еднократни съдове за хранене

...

Санитарни и медицински отпадъци

Кондоми

памучни изделия - клечки за уши,

кърпички за еднократна употреба

и други

...

Размер на отпадъка биоразградими небиоразградими

Разпределение по признак Примерно разпределение на отпадъците по вид



Note: In the coloured area you have to fill in concentration in units per sq.m.

Type and name of the waste

Code of the waste

(internal for the

project)

 < 2,5 см >2,5 см; < 50 см >50 см 

Plastics

 Чанти (напримерза пазаруване) бр./кв.м. % от общия бр./кв.м. % от общия 

Малки пластмасови торби,

например торбички за замразяване

Пластмасови торбички

Напитки (бутилки, флакони)

Почистващи средства (бутилки, или

флакони)

Съдове за храни, вкл. за бързо

хранене (кофички от мляко, кутии за

храна за вкъщи и др.)

Козметика (бутилки и флакони,

например лосион за слънце,

шампоан, душ гел, дезодорант)

Авто козметика и консумативи

(бутилки от двиг. масло, антифриз и

др.)

Спринцовки

Други бутилки и флакони

Пласмасови каси

Капачки / капаци

цигарени запалки

Писалки

Лични принадлежности - четки за

коса, гребени, самобръсначки

Играчки

чаши

Прибори за хранене / сламки

Ръкавици (промишлени /

професионални ръкавици)

 Гъби - домакински и за други цели

Въжета

Корди

Рибарски принадлежности, мрежи

Промишлени опаковки

...

Rubber

Балони

леки обувки и 

автомобилни гуми / части от тях

други гумени

Textile

...

Paper

Картон

Цигарени кутии

чаши за кафе

Вестници и списания

...

Processed wood

Коркови изделия

Части от каси и палети

Сладоледени клечки

Други 

...

Metal and metal products

Аерозолни опаковки

Кен - напитки

Капачки

Еднократни съдове за хранене

...

Sanitary and medcine waste

Кондоми

памучни изделия - клечки за уши,

кърпички за еднократна употреба и

други

...

Size of the waste

Разпределение по признак 

биоразградими небиоразградими


