
 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 
за бонус модела на 

депозитната вендинг система 

в Габрово 

 

 

1. Обща информация: 

Депозитната вендинг система е изпълнена и се организира от Община Габрово. 

Системата включва два вендинг автомата, намиращи се в следните локации: 

 Спортна зала „Орловец“ 

 Спортен комплекс „Христо Ботев“ 

 

Двата вендинг автомата приемат пластмасови бутилки от минерална вода и 

напитки и алуминиеви кенчета от напитки, разполагат с дисплей и имат 

интелигентна система за разпознаване на отпадъчните материали. Предадените 

опаковки се компактират в машините, след което се насочват за рециклиране. 

 

2. Предаване на отпадъчни материали 

2.1. Подлежащи на обратно предаване опаковки 

Вендинг автоматите приемат: 

 Алуминиеви кенчета от всички размери, предлагани на българския 

пазар 

 Пластмасови бутилки с обем до 3 литра, предлагани на българския 

пазар 

 

Автоматите НЕ приемат: 

 Стъклени и хартиени опаковки 

 Замърсени бутилки и кенчета 

 Пълни с течност бутилки и кенчета 

 

 

ВАЖНО: Опаковките, приемани от автоматите се програмират, като към 

настоящия момент са програмирани масово разпорстранените опаковки от PET 

и алуминиеви кенчета. В случай че вашата опаковка не се приема от автомата, 

то или опаковката не отговаря на условията или машината не е обучена 

(програмирана) за съответния вид опаковка.  

Сигнали на тел.: 0876 610 916; 0889 979 097 

 

 

 



 

 

2.2. Инструкция за работа с Вендинг автоматите 

 

При предаване на отпадъчните материали спазвайте следната 

последователност: 

 Поставете отпадък в отвора 

Бутилките поставете в посока – с капачка към вас. Не е нужно да 

махате капачката. 

 Изчакайте, докато машината го приеме 

 Поставете следващ отпадък 

 Когато приключите с предаването на отпадъци, натиснете бутон 

RECEIPT, който се визуализира на дисплея или изчакайте 10 секунди, 

за да се разпечата талона 

 Вземете талона, генериран от машината 

 Събирайте талоните, за да получите еко подарък 

 

3. БОНУС система 

Всеки предаден артикул (пластмасова бутилка или алуминиево кенче) се 

равнява на 1 точка. Точките се изписват на талона. 

 

Със събраните точки може да получите една от предвидените награди. 

 

Предметни награди при обявяване на настоящия регламент 

Всяка награда се предоставя срещу определен брой точки, както следва: 

Текстилна торбичка за пазаруване – 30 точки 

Корков комплект (тефтер, флаш памет, химикал) – 50 точки 

Био кутия с босилек – 70 точки 

Покривка за пикник – 70 точки 

Термос – 100 точки 

Раница – 150 точки 

 

Отстъпки в магазини, заведения и услуги 

Община Габрово е в диалог с потенциални партньори относно възможността със 

събраните талони да се ползват отстъпки при пазаруване в различни търговски 

обекти. Необходимият брой точки, размерът на отстъпките и условията за 

тяхното ползване, се определят от собствениците/управителите на съответните 

обекти. Актуален списък на фирмите, предлагащи отстъпки при пазаруване в 

техните обекти и условията ще се публикуват на сайта www.chisto.gabrovo.bg. 

 

4. Условия за получаване на наградите 

За да получите наградите си, е необходимо да представите събраните от Вас 

талони. 

Наградите се получават в сградата на Община Габрово (пл. „Възраждане“ №3) 

в всеки първи работен вторник на месеца. 


