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Текст:  Вижте някои лесни за спазване правила 

 

В част първа разгледахме как да изхвърляте разделно хартиени, пластмасови, 

метални и стъклени отпадъци от опаковки. В настоящата статия продължаваме 

да ви информираме как Столична община организира събирането, извозването 

и преработката на различните видове отпадъци по начини, които са максимално 

щадящи природата, улесняват рециклирането и намаляват обема на общия 

отпадък в депата.   



 

На сайта на Столична община можете да намерите информация за правилното 

изхвърляне на всички видове отпадъци. 

 

Спазвайки тези лесни правила, ние помагаме за правилното им 

оползотворяване и повторната им преработка. 

 

Старите дрехи и текстилните отпадъци можете да изхвърляте в специално 

обозначени за това контейнери. Събраните от контейнерите текстилни отпадъци 

се транспортират до специализирани площадки, на които се извършва 

сортиране. Те се разпределят по видове, като годните за повторна употреба се 

отделят, а останалите се нарязват и се използват в индустрията. Останалото се 

балира и се предава за рециклиране. Знаете ли, че дънките и белият текстил 

служат за производството на изолационна вата? 

 

Разделното събиране на излязлото от употреба електрическо и електронно 

оборудване става напълно безплатно след предварително подадена заявка на 

телефон 080014100 - национален безплатен телефон или 088570041 на цената на 

един градски разговор. 

 

След взимане на отпадъка, той се извозва до площадки за временно съхранение 

и до съоръжения за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване 

или обезвреждане. След премахването на опасните материали, като живачни 

превключватели, хладилни агенти и др. уредите се раздробяват на малки 

парчета, и се предават за претопяване и повторно оползотворяване.     

 

Старите батерии се събират в подходящи съдове, разположени на достъпни и 

комуникативни места - административни сгради,  училища, университети, детски 

градини, и други. Събраното количество се извозва след заявка от обекта. На 

сайта на Столична община (линк) има информация за местоположението на 

контейнерите. 

 

На територията на търговските обекти, които продават батерии също има 

разположени контейнери за тяхното събиране. 

 

Употребата на батериите и акумулаторите е изключително широка, с което 

нараства и опасността от безконтролното им изхвърляне. Смесването им с 

битовите отпадъци, довежда до попадането на този отпадък, изключително 

съдържателен на тежки и опасни химикали, в почвите и водите. 

 

При нарушаване целостта на батериите и акумулаторите, се освобождават 

живак, кадмий, олово и други токсични вещества, които застрашават човешкото 

здраве. 

 

Едрогабаритните отпадъци се събират от фирмите по сметопочистване и се 

предават за последващо третиране и оползотворяване. Най-важното, което 

трябва да знаем е, че извозването е в определени дни за всеки район. Затова е 

важно предварително да проверим деня в графика и да оставим старите си 

мебели предходната вечер. Така предотвратяваме както стоенето им с дни до 

контейнерите. Графиците за всеки район можете да видите ТУК. 

 

Строително-ремонтните отпадъци от дома се оставят разделно до контейнерите 

за смесен битов отпадък в чували. 

 



Имате ли лекарства с изтекъл срок на годност и други опасни отпадъци у дома? 

Не ги изхвърляйте в тоалетната (може да бъде опасно), нито в кошчето с общия 

боклук! Те се предават по график на мобилният пункт или чрез заявка на телефон 

0700 11 750 на цената на един градски разговор  Разположението на мобилния 

събирателен пункт е публикуван на интернет страницата на Столична община 

(линк). След предаване в мобилния пункт опасните отпадъци се предават за 

последващо третиране, съхранение и обезвреждане. 

 

Излезлите от употреба моторни превозни средства (ИМУПС) се транспортират, 

разкомплектоват и предаване за оползотворяване.. След получаване на копие от 

заповедта на районния кмет, предписваща това преместване на ИУМПС, 

фирмата извършва необходими действия за отстраняване на  излезлите от 

употреба моторни превозни средства от общински и държавни имоти и 

преместването им до площадки за временно съхранение или в център за 

разкомплектоване на ИУМПС. 

 

Струват ли си усилията да изхвърляте отпадъците си разделно? Има ли смисъл в 

рециклирането? Категорично да! Рециклирането е нещо повече от просто добра 

идея. Това е начин за по-устойчив, по-осъзнат и по-добър живот. 

 

Източник: БТА 

 

Заглавие: Вандали са изпочупили контейнери и кошове за отпадъци по 

републикански път на територията на община Попово 

 

Линк: https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/356885-vandali-sa-izpochupili-

konteyneri-i-koshove-za-otpadatsi-po-republikanski-pat-na 
 

 
 

Текст:  За вандалски прояви на територията на община Попово сигнализират от 

общинската управа. Кошове и контейнери за отпадъци, поставени край 

републиканския път Бяла – Попово – с. Дралфа, на отбивките край село 

Ковачевец, са станали обект на посегателство. 

 

Откраднати са част от колелцата на металните контейнери тип „Бобър“ с плосък 

капак тип „ракла“. Деянията са извършени от преминаващи по пътя 

недобросъвестни граждани, въпреки положените от общинската управа усилия 

и поставените превантивно катинари и синджири, които са счупени и 

премахнати.  

 

Откраднати са и част от кошчетата за отпадъци в същите участъци, които 

нееднократно са възстановявани и поставяни на определени за целта места. На 

всяка отбивка са поставени по един контейнер и две кошчета, голяма част от 

които вече са повредени, посочват от общината.  

 

Друга неекологична дейност, отново в тези участъци, е изхвърлянето на всякакви 

отпадъци извън регламентираните за това места.  

 

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/356885-vandali-sa-izpochupili-konteyneri-i-koshove-za-otpadatsi-po-republikanski-pat-na
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/356885-vandali-sa-izpochupili-konteyneri-i-koshove-za-otpadatsi-po-republikanski-pat-na


Община Попово продължава да извършва нужните действия за опазване 

целостта на съоръженията за отпадъци, да следи за правилната им употреба и 

да почиства замърсените райони, въпреки че тази дейност не е нейно, а 

задължение на държавата, чийто ангажимент са републиканските пътища, 

посочват още от администрацията. 

 

Източник: 24 Часа 

 

Заглавие: Над 200 кг опасни отпадъци събраха в Стара Загора 

 

Линк: https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/13031159 

 

 
 

Текст:  Над 200 килограма опасни битови отпадъци са събрани по време на 

есенната кампания за тяхното събиране. Това съобщиха от отдел "Екология" в 

община Стара Загора. Инициативата се проведе в началото на седмицата в 

мобилен събирателен пункт, разположен последователно в парковете „Зелен 

клин“ и „Артилерийски“. 

 

В мобилните пунктове могат да се предават лекарства с изтекъл срок на годност; 

живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак; лакове и 

бояджийски материали, разтворители; остатъци от строителна химия – лепила, 

пяна, силикон и др.; домакински препарати/битова химия; фотографски 

материали; киселини/основи; мастила; празни опаковки, обозначени със 

символите за опасност; препарати за растителна защита и борба с вредители. 

Опасните отпадъци можем да познаем по символите за опасност, които са 

изобразени на опаковките им. 

 

Събирането им е част от реализация на ангажимента, който общината има в 

изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците, както и на 

политиката за насърчаване на устойчивото развитие. 

 

Както БТА писа, извън периодите на провеждане на кампаниите с мобилни 

събирателни пунктове, гражданите могат да предават събраните от тях опасни 

битови отпадъци в Центъра за рециклиране на обект „Регионален център за 

управление на отпадъците – Стара Загора“, в землището на с. Ракитница. За 

приемане на отпадъците не се заплаща такса. В Центъра за рециклиране 

опасните битови отпадъци се съхраняват временно в специализирани 

контейнери при условия, гарантиращи безопасността за здравето на хората и 

околната среда, след което се предават на лицензирани фирми за тяхното 

крайно обезвреждане. 

 

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/13031159

