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Източник: dnes.bg 
 

Заглавие: Събират опасните отпадъци на софиянци на 17 май 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 

Мобилен пункт за събиране на опасните отпадъци от домакинствата ще бъде разположен в два 
столични района на 17 май. Това съобщиха от компанията "БалБок", която заедно със Столична 
община организира разделното събиране на опасните отпадъци в столицата. 
От 8.30 до 11.30 часа мобилният пункт ще бъде разположен на бул. "Г. М. Димитров" 50, като 
целта е да обхване столичните райони "Изгрев" и "Студентски". 
От 12.30 до 15.30 часа опасни отпадъци от домакинствата ще се приемат на бул. "Кръстю 
Пастухов" 18, като целта е да се обхване район "Искър". 
Основните групи опасни отпадъци, които домакинствата могат да предават в пункта, са живак и 
живакосъдържащи уреди, каквито са термометри, лакове и бояджийски материали; домакински 
препарати и химикали; мастила и замърсени опаковки; фармацевтични продукти и лекарства с 
изтекъл срок на годност. 
Опасни отпадъци от домакинствата могат да се приемат за обезвреждане от компанията по 
всяко време след предварителна заявка на телефон 0700 11 750. Предаването им е безплатно за 
гражданите. 
 
Източник: dnevnik.bg 
 
Заглавие: Община Враца събира е-отпадъци тази седмица 
 
Линк:   
 

 

http://www.dnes.bg/sofia/2013/05/13/sybirat-opasnite-otpadyci-na-sofiianci-na-17-mai.187910
http://www.dnevnik.bg/zelen/2013/05/13/2059826_obshtina_vraca_subira_e-otpaduci_tazi_sedmica/
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Текст:  
 
Събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване организират община 
Враца и "Ровотел стиил". Кампания започва от този понеделник и ще продължи до 18 май 
(събота) включително, съобщават от общинския пресцентър. 
През седмицата жителите на града ще могат безвъзмездно да предават своите стари печки, 
хладилници, телевизори, дребни домакински уреди, цифрови фотоапарати, мобилни и 
безжични телефони, както и друга електрическа и електронна техника в склада на фирмата 
"Ровотел стиил", който се намира на ул. "Христо Смирненски" 7 в града. 
За възрастните и хората в неравностойно социално положение мобилна група ще извозва 
безвъзмездно от домовете им ненужната им техника. Това ще става по заявка всеки ден от 9 до 
16 часа след обаждане на телефон 0887 336 663. 
В събота на четири места във Враца ще бъдат поставени контейнери, където гражданите също 
ще могат да занесат остарялата си електрическа и електронна техника. Контейнерите ще са 
разположени в квартал "Дъбника" (до "Пени маркет" и на полянката зад училище "Никола 
Войводов"), както и на Червения площад и пред стадиона. 
 


