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Уважаеми жители на Община „Марица”,

Европейското и националното законодателство в областта на уп-
равление на отпадъците поставя пред нас редица отговорности и 
изисквания за събиране, транспортиране и третиране на отпадъци-
те, целящи да се предотврати или намали вредното им въздействие 
върху човешкото здраве и околната среда. 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
С информацията в настоящата брошура целим да повишим об-

ществената осведоменост и екологично съзнание, както и да про-
вокираме ангажираност сред гражданите, предприятията и адми-
нистрациите за екологосъобразни и законосъобразни дейности с 
отпадъците на територията на общината, спазвайки следния прио-
ритетен ред:

 Предотвратяване на образуването им; 9

 Подготовка за повторна употреба; 9

 Рециклиране; 9

 Друго оползотворяване;  9

 Обезвреждане /напр. депониране/. 9

Очакваният резултат - намаляване на количествата 
отпадъци,  които се предават за депониране. 

ОБЩИНА “МАРИЦА”

ДА ПРОМЕНИМ СЪЗНАНИЕТО СИ!
ДА ОПАЗИМ ПРИРОДАТА!

ДА НАМАЛИМ ОТПАДЪЦИТЕ!
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СМЕСЕНИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ  се  събират в предоста-
вените Ви съдове за смесени битови отпадъци. Транспортират се 
съгласно утвърдени маршрутни графици с минимална честота на 
извозване 1 път седмично. Ако имате забележка по обслужване на 
съдовете или същите са негодни за употреба, моля сигнализирайте 
в кметството или в общината на телефон 032/907852.

                    

БИООТПАДЪЦИТЕ от парковете и градините, хранителни и 
кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията 
за обществено хранене и търговските обекти представляват голяма 
част от отпадъците ни. Значителна част от тези отпадъци в наши-
те села се използват традиционно като храна на животните или се 

компостират. 

Окосената трева от пар-
ка и градината, окапали-
те листа, както и други 
градински отпадъци се 
събират на определени-
те и обозначени за целта 
площадки във всяко кмет-
ство. 

КАКВО ДА ПРАВИМ С ОТПАДЪЦИТЕ СИ?
УСЛОВИЯ  И  ВЪЗМОЖНОСТИ
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  Забранено е изхвърлянето на строителни, битови и други 
отпадъци на площадките за градински отпадъци.

Повече за компостирането у дома  
може да научите от нашата брошура 
„Домашно компостиране. Как и защо 
да компостираме?”

СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Притежателите на стро-
ителни отпадъци ги пре-
дават за последващо 
оползотворяване или 
обезвреждане на лица, ко-
ито притежават документ 
за съответната дейност 
по чл. 35 от Закона за уп-
равление на отпадъците 
или сами ги транспорти-
рат до регионалното депо 
за строителни отпадъци в 
село Първенец. 

Ако притежавате строителни отпадъци от ремонтна дейност, об-
разувани от домакинството Ви с количество по-малко от 1 м3, НЕ 
ГИ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ  на площадката за градински отпадък, в най-
близкия канал или в покрайнините на селото. Обърнете се към 
кмета на населеното място, който ще Ви посочи определените за 
целта площадки и съдове.
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ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

Всички населени места на Община „Марица” са обхванати от сис-
тема за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирана 
в сътрудничество с „Екобулпак” АД.

Използват се два вида контейнери:

ЖЪЛТИ,  тип „Бобър” с 
обем 1100 л. за събиране на 
опаковки от хартия, пластма-
са и метал.

 В тези контейнери се съби-
рат:  

Хартиени и картонени 99
опаковки:
Кутии,  кашони,  картонени 

опаковки от   хранителни  и 
нехранителни  продукти, ам-
балажна хартия, хартиени чу-
вали и други чисти хартии.

Пластмасови опаковки:99
Пластмасови бутилки, флакони, капачки, каси, полиетиленови 

торбички и чували, опаковъчно фолио.

Метални опаковки:99
Кенове от напитки, консервни кутии, капачки от буркани,   алуми-

ниево фолио.

Едрогабаритните картонени опаковки следва да бъдат изхвърля-
ни само сгънати или накъсани, без да се оставят до контейнерите 
за разделно събиране!
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ЗЕЛЕНИ, тип „Иглу” с обем 1400 
л. за стъклени опаковки.

В тези контейнери се събират:

Стъклени бутилки99

Буркани99

В тези контейнери не се изхвър-
ля:
Домакинско стъкло, прозорци или 

части от такива, счупени огледала, 
керамика, порцелан, електрически 
крушки.

Призоваваме гражданите да от-
страняват докрай съдържанието на опаковките. По стените на опа-
ковките не трябва да има остатъци от съдържанието на продукта!

В цветните контейнери  НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ:

Хранителни, битови и строителни отпадъци, санитарно-хигиен-
ни материали (памперси, салфетки и др.), тапети, замърсени или 
омазнени кутии и опаковки, вредни или опасни вещества, както 
и техните опаковки, батерии, опаковки от бои, лакове и машинни 
масла, както и домакински уреди или части от тях.

Наличието на замърсе-
ни опаковки в контейне-
ра затруднява сортира-
нето и често води до не-
възможност за рецикли-
ране на останалите 
опаковки. Памперсите 
и тоалетната хартия не 
могат да се рециклират. 
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Ако смятате, че отпадъкът от опаковка е нерециклируем, из-
хвърлете го в контейнера за битов отпадък.
Информация за местата, на които са разположени контейнерите 

на    „Екобулпак”АД за разделно събиране на отпадъци от опаковки  
може да получите във всяко кметство, както и на сайта на Община 
Марица: www.maritsa.org 

Кратността на извозване  за Жълтите контейнери е 2 пъти ме-
сечно, а за Зелените контейнери – 1 път месечно.
Утвърденият график за 2014 година е публикуван на интернет 

страницата на Община „Марица”.
При въпроси за разделното събиране на отпадъците от опаковки, 

обслужването на контейнерите и рециклирането на събраните от-
падъчни материали, сме на разположение на телефони: 

Община „Марица”: (032) 907 854, (032) 907 852,  както и 
на горещите телефони на  „Екобулпак” АД: (02) 434 16 68, 
088 400 30 30

ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОН-
НО ОБОРУДВАНЕ И НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И 
АКУМУЛАТОРИ

Съвместно с организациите по оползотворяване „Екобатери”АД 
и „Елтехресурс”АД стартирахме прилагане на системи за разделно 
събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително 
третиране и предаване за оползотворяване на образуваните на те-
риторията на общината на негодни за употреба батерии и акуму-
латори /НУБА/ и излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване /ИУЕЕО/.

Гражданите, които притежават излязло от употреба оборудване от 
типа на: 

1. Големи домакински уреди /хладилници, перални машини, гот-
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варски печки, котлони, микро-
вълнови, ел. радиатори, ел. 
вентилатори и др./;

2. Малки домакински уреди /
прахосмукачки, тостери, ютии, 
фритюрници, кафе машини, и 
др./;

3. Информационно и телеко-
муникационно оборудване /пе-
чатащи устройства, компютри, 

лаптопи, принтери, тел. апарати, факс апарати, безжични телефо-
ни, клетъчни телефони и др./;

4. Потребителски уреди /радиоприемници, телевизори, видеока-
мери, видеокасетофони, музикални инструменти и др./;

5.  Газоразрядни лампи /прави луминесцентни лампи/. Събират се 
само цели лампи;

6. Електрически и електронни инструменти с изключение на го-
леми стационарни единици промишлено оборудване /бормашини, 
триони, шевни машини, градинарски инструменти и др./;

7. Електрически и електронни играчки, артикули за забавление 
или за спорт /ел. влакчета, състезателни коли, спортни уреди с 
електрически и електронни компоненти и др./    

и   желаят да ги предадат за по-нататъшна обработка и рециклира-
не, могат да подадат заявка на единен безплатен телефонен номер 
0800 14 100. Мобилни екипи ще събират уредите от посочените 
адреси БЕЗПЛАТНО. 

Освен по заявки ИУЕЕО ще може да бъде предавано и по време 
на кампании за събиране, по утвърден график предварително обя-
вен и  публикуван на сайта на Община Марица.

В контейнерите за разделно събиране на излязло от употреба 
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електрическо и електронно оборудване, разположени и на следни-
те места:

Административната сграда на Община „Марица”, бул. 1. 
„Марица” № 57А;

Административната сграда на кметство Труд, ул. „Ни-2. 
кола Петков” № 11;

Административната сграда на кметство Царацово, ул. 3. 
„Иван Арабаджията” № 4;

Административ-4. 
ната сграда на кмет-
ство Войводиново, ул. 
„Христо Ботев” № 59;

Административ-5. 
ната сграда на Кмет-
ство Маноле, ул. 1-ва 
№ 1

гражданите могат да из-
хвърлят отпадъци от типа 
на мобилни телефони, МР3, зарядни ус-
тройства и други малки уреди.

Съдове за събиране на портативни бате-
рии и акумулатори се намират в админи-
стративната сграда на общината, в адми-
нистративните сгради на всички кметства 
и училища, както и в сградата на РУП с. 
Труд.

Негодните за употреба батерии и акуму-
латори ще може да бъдат предавани и по 
време на кампании за събиране, по утвър-
ден график, предварително публикуван на 
сайта на Община „Марица”.
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Призоваваме гражданите на Община 
„Марица” към отговорно отношение по 
разделно събиране на масово разпрос-
транените отпадъците, тъй като голяма 
част от тях съдържат опасни компоненти. 
Изхвърлянето им на нерегламентирани 
места или в съдовете за битови отпадъ-
ци причинява вреди на околната среда и 
оказва негативно влияние върху хората, 
прониквайки в почвата, водите и въздуха.

При въпроси за разделното събиране на 
излязло от употреба електрическо и елек-
тронно оборудване и на негодни за упо-
треба батерии и акумулатори сме на раз-
положение на телефони  (032) 907 854 и 
(032) 907 852.  

ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ

Не изхвърляйте ненужните Ви вече гуми в контейнера за битови 
отпадъци или по поле-
то.

Не ги изгаряйте!

Предайте ги за послед-
ващо оползотворяване 
в местата за продажба 
или за смяна на гуми, 
както и по време на ор-
ганизирани от община-
та кампании.
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ОТРАБОТЕНИ МАСЛА И ОТПАДЪЧНИ  
НЕФТОПРОДУКТИ

Не изхвърляйте отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в 
повърхностните и подземните води, в канализационните системи, 
както и в съдовете за събиране 
на битови отпадъци. 

Не ги изгаряйте! Не сме-
няйте маслата на автомобилите 
си на места, които не са оборуд-
вани за целта!

Нерегламентираното изхвърля-
нето на тези отпадъци води до 
замърсяване на почвата и води-
те!

Предайте ги за последващо 
оползотворяване в местата за 
смяна /автосервизите/, както и 
по време на организирани от об-
щината кампании.

ОТПАДЪЦИ ОТ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Ако вече имате нов автомобил, за стария трябва да знаете, че до 
предаването му на  площадка за съхранение или в център за разком-
плектоване, сте длъжен да го съхранявате в собствения си имот. 

Не го оставяйте на тротоара или в зелената площа!

На безплатен национален телефон 0800 14 100 може получите ин-
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формация за условията, при 
които може да бъде закупен 
Вашия стар автомобил, а 
Вие да получите удостове-
рение за дерегистрацията 
му.

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ 

След сключване на договор 
с Община Пловдив, фирми-
те на територията на общи-
ната могат да предадат про-
изводствените си отпадъци:

- за депониране,  в  Реги-
оналното депо за неопасни 
отпадъци в с. Цалапица;

- за третиране, в Депо за неопасни 
отпадъци и инсталация за биологич-
но разграждане по закрит способ  в с. 
Шишманци.

Забранено е изхвърлянето на производствени отпадъци в 
съдовете за битови отпадъци!
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Ако променим отношението и поведе-
нието си към отпадъците и  спазваме 
правилата за събирането на различните 
видове отпадъци, ще установим, че поч-
ти всичкият ни ”боклук” може да   бъде 
рециклиран.

А намалявайки количеството на отпадъците за депониране:

Ще запазим ценни ресурси,  9
включително гори, минерали, пе-
трол и енергия.

Ще спестим средства за запла- 9
щане на все по-високите такси и от-
числения, които се дължат за депо-
ниране на отпадъците.

Ще си спестим средства  от ви- 9
соките санкции и глоби, предвидени за нерегламентирано из-
хвърляне и изгаряне на отпадъци.

Ще подобрим чистота и облика на селата ни. 9
Ще опазим въздуха, водата и почвата от замърсявания. 9

С общи усилия ще успеем, защото:

„Ние не сме наследили Земята  от дедите си, 
а сме я взели назаем от децата си“

ОБЩИНА МАРИЦА
2014 година
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