Разделното събиране на отпадъци е задължително!
Спазвайте следните правила:
Не оставяйте отпадъци извън съдовете за смет - ЗАБРАНЕНО Е!
СГЪНЕТЕ кашоните и кутиите.
СМАЧКАЙТЕ пластмасовите бутилки.
В ОРАНЖЕВ контейнер сложете опаковки от хартия, пластмаса и метал.
В ЗЕЛЕН контейнер сложете стъклени опаковки.
НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ горящи или тлеещи предмети.

РЪКОВОДСТВО за употреба на подземни
контейнери за разделно събиране на отпадъци

РАБОТНО ВРЕМЕ И КОНТАКТИ
ОП „Регионално депо за
неопасни отпадъци“
Депото за отпадъци се намира
на 7км от центъра на Габрово, в
местност Равнището, в близост
до с. Седянковци

ОП „Благоустрояване“
бул. „Трети март“ №53

Дирекция „Инфраструктура
и екология“
Община Габрово, ст. 701, ст. 330

Понеделник – Петък:
от 7:00 часа до 16:30 часа
Събота и Неделя:
от 7:00 часа до 12:00 часа
За контакти:
e-mail: dimitrova@gabrovo.bg
тел.: 066 985 029
Понеделник – Петък:
от 7:30 часа до 16:30 часа
За контакти:
e-mail: office@bkcgb.com
тел.: 066 801 435
Понеделник – Петък:
от 8:15 часа до 17:00 часа
За контакти:
066 818 311, 066 818 437

Общински инспекторат осъществява контрол за изпълнението
на посочените изисквания, като при установяване на нарушения
се налагат санкции. Телефон за сигнали: 0700 144 10

www.chisto.gabrovo.bg
информационна платформа за управление на
отпадъците в Габрово

Разделното събиране на отпадъци е
изключително важно, за да запазим живота на
природата, а и на самите нас!
Подземните съдове за разделно събиране на отпадъци позволяват
създаване на привлекателна градска среда, намалят появата на неприятни
миризми и предотвратят разпиляването на отпадъци около съдовете.
Вътрешността на всеки подземен контейнер представлява специализиран
чувал с обем от 3 куб. м., изработен от полиетилен с висока плътност,
непозволяваща пропускане на течности и въздействие на атмосферните
условия. Контейнерите са на 2/3 от размера си вкопани в земята, като
изхвърлянето на отпадъците става през капак с ръчно повдигане. В
приемното отделение на контейнерите е монтирана тава, недопускаща
директен достъп до съдържанието на контейнера.
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СТРОИТЕЛНИ
ОТПАДЪЦИ
отпадък от
ремонтни
дейности в
домакинствата

Вариант 1. Сортирани строителни отпадъци може да
предадете на Регионално депо за неопасни отпадъци.
Приемат се безплатно. Информация на тел.: 066
985 029;
Вариант 2. Може да наемете контейнер за строителни
отпадъци с обем 4 м³. Цена: 1,20лв. наем на ден и
1,52лв./км за транспортиране. Необходима е заявка
до ОП „Благоустрояване“ на тел.: 066 801 435.

ЕДРОГАБАРИТНИ
ОТПАДЪЦИ
мебели и
обзавеждане

Вариант 1. Може да предадете безплатно на
Регионално депо за неопасни отпадъци.
Допълнителна информация на тел.: 066 985 029;
Вариант 2. Може да предадете безплатно на ОП
„Благоустрояване“, на адрес бул. „Трети март“ 53.
Информация на тел.: 066 801 435

ЕЛ. УРЕДИ

Безплатна заявка на тел.: 0800 14 100 или на e-mail:
order@makmetal.eu. Събирането на старите уреди се
осъществява по график. Срещу предадените уреди
получавате ваучер за отстъпка.

ЕДРИ
РАСТИТЕЛНИ
ОТПАДЪЦИ

Вариант1. Може да предадете безплатно на
Регионално депо за неопасни отпадъци.
Вариант 2. Може да заявите безплатно извозване от
ОП „Благоустрояване“ в периодите март-април и
септември-октомври - еднократно, до 4 куб. м. за
период. Необходима е заявка на тел.: 066 801 435.

ОПАСНИ
ОТПАДЪЦИ

Кампания за събиране - 2 пъти годишно.
Датите се обявяват на www.chisto.gabrovo.bg

БАТЕРИИ

Изхвърлете в специалните съдове, разположени в
административни сгради и търговските обекти. Може
да предадете и в Мобилен пункт.
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Вестници и списания
Хартия и картон
Метални предмети
Счупена посуда
Повредени детски играчки
(без батерии)
Стари дрехи и кожени изделия

Обелки от плодове и
зеленчуци, костилки
Утайка от кафе и чай
Листа, трева, надребнени
клони
Сух хляб, черупки от яйца
Общ кухненски отпадък

Подземните контейнери се обслужват два пъти седмично за ул.
„Младост“ 2 и три пъти седмично за ул. „Младост“ 11. Отпадъците
се събират в два курса, като първият събира рециклируемите
отпадъци, а вторият – биоразградимите. Те се траспортирт до
Регионално депо за последващо третиране.
МОБИЛЕН ПУНКТ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ

Заявка на тел.: 066 985 029
В пункта се приемат: пластмаси, хартия, метал, стъкло, текстил,
фритюрна мазнина, батерии, дребни уреди, лекарства с изтекъл
срок на годност, флакони и опаковки от препарати.
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