ЕКО КАМПАНИИ
Омникар БГ инвестира в създаване на
ефективност и устойчивост на мрежата за
разделно събиране на отработените масла на
територията на България. Тази дългогодишна
инвестиция осигурява високо ниво на защита и
опазване на околната среда.
Наред с това Омникар БГ организира ежегодни
информационни кампании, с което цели да
повиши и обогати културата на българското
общество по отношение на разделното
събиране на отработените масла.
Служителите на Омникар БГ са отлични
посланици на идеята за опазването на околната
среда и помагат много за устойчивостта на тази
мисия, като информират всички наши клиенти

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

за ползите от разделното събиране на
отработените масла.
Важно е нашите клиенти да бъдат добре
информирани и да дадат своя принос в
процеса по опазване на околната среда.
Те съдействат като събират разделно и
предават отработените масла на Омникар БГ,
спазвайки всички законови разпоредби и
изисквания.
Те събират отработените масла в затворени
метални контейнери и не ги смесват с други
вещества и течности, в това число: вода,
спирачна течност, антифриз…), предават ги на
Омникар БГ при строг контрол от страна на
нашите служители.

ЗАЩО ОТРАБОТЕНИТЕ
МАСЛА СА ВРЕДНИ ЗА
ОКОЛНАТА СРЕДА?
Те се разлагат биологично само частично;
Изхвърлянето им в околната среда може да се отрази
пагубно на природните екосистеми, защото препятства
достъпа на кислород до водата и почвата;
Само 1 литър изхвърлено отработено масло в поток или
река може да образува петно с площ 4000 кв. м.;
Излято в почвата, отработеното масло води до отравяне,
което е необратимо;

ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
НА ОТРАБОТЕНИ
МАСЛА

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на
Омникар БГ ЕООД. Има създадени редица действащи наредби,
целящи опазването на околната среда. Сред тях е и проблемът
със замърсяването от отработени масла.
Омникар БГ третира отработените масла в съответствие със
Закона за управление на отпадъците (3УО) и Наредбата за
отработените масла и отпадъчни нефтопродукти.
Законът регламентира задължението на лицата, които пускат на
пазара продукти, след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци, да отговарят за разделното им
събиране и постигане на съответните цели за повторна употреба,
рециклиране и оползотворяване. Законът възлага същите
ангажименти и на производителите и вносителите на масла в
България. Омникар БГ е оторизиран дистрибутор на масла Mobil™
за България и стриктно следи поетите ангажименти по ЗУО.

ЗАЩО ОТРАБОТЕНИТЕ
МАСЛА СА ВРЕДНИ ЗА
ОКОЛНАТА СРЕДА?
Те се разлагат биологично само частично;
Изхвърлянето им в околната среда може да се отрази
пагубно на природните екосистеми, защото препятства
достъпа на кислород до водата и почвата;
Само 1 литър изхвърлено отработено масло в поток или
река може да образува петно с площ 4000 кв. м.;
Излято в почвата, отработеното масло води до отравяне,
което е необратимо;
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ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА
Омникар БГ се грижи за
околната среда, като Ви
призовава да се включите
в
целогодишната
ни
кампания за отговорно
събиране на отработени
масла.
Отработените масла се
разлагат само частично.
Изхвърлянето
им
в
околната среда може да
се отрази пагубно на

природните екосистеми,
защото
възпрепятства
достъпа на кислород до
водата и почвата. Един
литър отработено масло
може да замърси 1
милион куб. м. вода, а ако
бъде излят във воден
басейн, може да образува
петно с размер 4 000
кв.м.,
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Изхвърлянето на отработени
масла в околната среда може
да се отрази пагубно на
природните екосистеми, защото
препятства достъпа на
кислород до водата и почвата.

Само 1 литър изхвърлено
отработено масло в поток или
река може да образува петно с
площ 4000 кв. м.;

Излято в почвата,
отработеното масло води до
отравяне, което е
необратимо;

ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

ЗАЩО ОТРАБОТЕНИТЕ
МАСЛА СА ВРЕДНИ ЗА
ОКОЛНАТА СРЕДА?
Те се разлагат биологично само частично;
Изхвърлянето им в околната среда може да се отрази
пагубно на природните екосистеми, защото препятства
достъпа на кислород до водата и почвата;
Само 1 литър изхвърлено отработено масло в поток или
река може да образува петно с площ 4000 кв. м.;
Излято в почвата, отработеното масло води до отравяне,
което е необратимо;

Омникар БГ инвестира в създаване на ефективност и
устойчивост на мрежата за разделно събиране на отработените
масла на територията на България. Тази дългогодишна
инвестиция осигурява високо ниво на защита и опазване на
околната среда.
Наред с това Омникар БГ организира ежегодни информационни
кампании, с което цели да повиши и обогати културата на
българското общество по отношение на разделното събиране на
отработените масла.
Служителите на Омникар БГ са отлични посланици на идеята за
опазването на околната среда и помагат много за устойчивостта
на тази мисия, като информират всички наши клиенти за ползите
от разделното събиране на отработените масла.
Важно е нашите клиенти да бъдат добре информирани и да дадат
своя принос в процеса по опазване на околната среда.
Те съдействат като събират разделно и предават отработените
масла на Омникар БГ, спазвайки всички законови разпоредби и
изисквания.
Те събират отработените масла в затворени метални контейнери
и не ги смесват с други вещества и течности, в това число: вода,
спирачна течност, антифриз…), предават ги на Омникар БГ при
строг контрол от страна на нашите служители.
Така всички ние ставаме част от веригата за разделното
събиране и оползотворяване на отработените масла и
допринасяме за една по-чиста България!
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