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ДА ПРОМЕНИМ СЪЗНАНИЕТО СИ !

ДА ОПАЗИМ ПРИРОДАТА!

ДА НАМАЛИМ ОТПАДЪЦИТЕ!

ЖИВЕЯ В ЧИСТА  ОБЩИНА!

2019г.



УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА!

Европейското и национално законодателство в областта на управление на отпадъците поставя пред нас редица 

отговорности и изисквания за събиране, транспортиране и третиране на отпадъците, целящи да се предотврати или 

намали вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
С информацията в настоящата брошура целим да повишим обществената осведоменост и екологично съзнание, както 

и да провокираме ангажираност сред гражданите, предприятията и администрациите за екологосъобразни и 

законосъобразни дейности с отпадъците на територията на общината, спазвайки следния приоритетен ред:

- Предотвратяване на образуването им;

- Подготовка за повторна употреба;

- Рециклиране ;

- Друго оползотворяване;

- Обезвреждане /напр. депониране/.

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

Какво да правим с отпадъците си? Условия и възможности.

Смесени битови отпадъци се събират в предоставените Ви съдове 

за смесени битови отпадъци. Транспортират се съгласно 

утвърдени маршрутни графици с минимална честота на извозване
1 път седмично за града и селата с. Краище, с. Дагоново, с. Горно Краище и КК “Семково“ и до 2 пъти месечно за 

останалите села. Ако имате забележка по обслужване на съдовете или същите са негодни за употреба, моля 

сигнализирайте на телефон в кметството или на 0886555658.

СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ: Строителните отпадъци се предават 

за последващо оползотворяване или обезвреждане на лица, които 

притежават                                                        притежават документ за съответната дейност, съгласно Закона за
управление на                                                    управление на отпадъците или притежателите ги транспортират до 

Регионално депо за   неопасни отпадъци град Разлог.

Ако притежавате отпадъци от ремонтна дейност, НЕ ГИ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ
в покрайнините на града или селата.



ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ 

Гр. Белица и 2 села: с. Краище и с. Горно Краище са обхванати от система за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки, организирана в сътрудничество с „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД. Използват се три вида контейнери: сини, 

жълти и зелени . Сините контейнери са за събиране на хартиени и картонени опаковки, жълтите са за пластмасови и 

метални опаковки, а зелените са за стъклени опаковки.

В цветните контейнери НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ:

Хранителни, битови и строителни отпадъци, санитарно-хигиенни 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.

ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ
Съвместно с организациите по оползотворяване „ЕКОБУЛТЕХ“ АД и „ХЕФТИ МЕТАЛС“ ЕООД стартирахме 

прилагане на системи за разделно събиране, транспортиране и временно съхраняване на излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване.

Гражданите, които притежават излязло от употреба оборудване могат да го предадат безвъзмездно в помещението на 

Административната сграда на Община Белица, ул.“Георги Андрейчин“ №15:

1. Големи домакински уреди / хладилници, перални машини, готварски печки, котлони, микровълнови, 

електрически радиатори и др/;

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

3.   Информационно и телекомуникационно оборудване/ печатащи устройства, компютри, лаптопи, принтери, тел. 

апарати, факс апарати, безжични телефони, клетъчни телефони и др./

4. Потребителски уреди /радиоприемници, телевизори, видеокамери, видеокасетофони, музикални инструменти 

идр./

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

6.   Електрически и електронни инструменти с изключение на големи стационарни единици , промишлено 

оборудване/бормашини, триони, шевни машини, градинарски инструменти и др.;

7. Електрически и електронни играчки, артикули за забавление или за спорт/ състезателни коли, спортни уреди с 

електрически и електронни компоненти и др./

НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ
Съвместно с организацията „НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ“ АД в общината са разположени 8 броя контейнери за събиране 

на излезли от употреба батерии и дребно електрическо и електронно оборудване.

Призоваваме гражданите на Община Белица към отговорно отношение по разделното събиране на масово 

разпространените отпадъци, тъй като голяма част от тях съдържат опасни компоненти. Изхвърлянето им на 

нерегламентирани места или в съдовете за битови отпадъци причинява вреди на околната среда и оказва негативно 

влияние върху хората, прониквайки в почвата, водите и въздуха.



ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ 

Не изхвърляйте ненужните Ви вече гуми в контейнера за
битови отпадъци или на обществени терени.

НЕ ГИ ИЗГАРЯЙТЕ !

Предайте ги за последващо оползотворяване в местата за
продажба или за смяна на гуми в «АУТОБЕЛ-ООД» ,

тел.за контакти: 0886818381

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА
Не изхвърляйте отработени масла в съдовете за събиране на
битовите отпадъци.

НЕ ГИ ИЗГАРЯЙТЕ! 

Не сменяйте маслата на автомобилите си на места, 

които не са оборудвани за целта!

Предайте ги на «АУТОБЕЛ-ООД» ,тел.за контакти: 0886818381

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 разкомплектоване, сте длъжен да го съхранявате в собствения си имот. Не го оставяйте на тротоара или в 

зелените площи. За изпълнение изискванията на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства 

Община Белица има сключен договор с „Българска рециклираща компания“ АД за организиране разделното 

събиране и оползотворяване на отпадъци от МПС.

Намалявайки количеството на отпадъците за депониране :

- Ще запазим ценни ресурси, включително гори;

- Ще спестим средства за заплащане на все по-високите такси и отчисления, които се дължат за депониране
на отпадъците;

- Ще си спестим средства от високите санкции и глоби, предвидени за нерегламентирано изхвърляне и изгаряне на 

отпадъци.

- Ще подобрим чистотата и облика на селата ни;

- Ще опазим въздуха, водата и почвата от замърсявания.

С ОБЩИ УСИЛИЯ ЩЕ УСПЕЕМ, ЗАЩОТО : „НИЕ НЕ СМЕ НАСЛЕДИЛИ ЗЕМЯТА ОТ ДЕДИТЕ СИ , А 

СМЕ Я ВЗЕЛИ НАЗАЕМ ОТ ДЕЦАТА СИ“

ДА НАПРАВИМ НАШЕТО НАСЕЛЕНО МЯСТО ПО - ЧИСТО И КРАСИВО!

С ОБЩИ УСИЛИЯ ЩЕ УСПЕЕМ!


