УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Уведомяваме Ви, че поставянето на отпадъци извън съдовете за смет е ЗАБРАНЕНО.
С приемането на новата Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на
територията на община Габрово от 26.06.2019г. се отменя съществувалият график за събиране на едрогабаритни
и строителни отпадъци.
Моля, спазвайте правилата за изхвърляне и предаване на отпадъци от домакинството.
СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ* Вариант 1. Сортирани строителни отпадъци може да предадете на Регионално
отпадък от ремонтни дейности в депо за неопасни отпадъци. Приемат се безплатно. Информация на тел.: 066
домакинствата
985 029;
Вариант 2. Може да наемете контейнер за строителни отпадъци с обем 4 м³.
* Такса за депониране за 2020г. –
Цена: 1,20лв. наем на ден и 1,52лв./км за транспортиране. Необходима е заявка
91,04 лв./тон.
до ОП „Благоустрояване“ на тел.: 066 801 435.
Такса не се заплаща,
отпадъците са сортирани.
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ако

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

ЕДРОГАБАРИТНИ
ОТПАДЪЦИ
мебели и обзавеждане

УРЕДИ
излязло
от
електрическо и
оборудване
ОТПАДЪЦИ ОТ БИТА
ЖЪЛТ КОНТЕЙНЕР за всички рециклируеми отпадъци от бита.
рециклируеми отпадъци от
за стъклени опаковки и
за
хартия,
метал,
пластмаса, опаковки от хартия, пластмаса, метал. В случай че до вашия дом няма зелен или
стъкло
оранжев контейнер, изхвърлете опаковките в жълтия съд.
за биоразградими отпадъци
БИО ОТПАДЪЦИ
обелки от плодове и зеленчуци,
трева, листа, черупки, костилки В случай че имате възможност, преминете към домашно компостиране, за да
и друг хранителен отпадък
използвате произведения компост в градините си.
Вариант 1. Може да предадете безплатно на Регионално депо за неопасни
ЕДРИ РАСТИТЕЛНИ
отпадъци.
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.
Изхвърлете в специалните съдове, разположени в административни сгради и
БАТЕРИИ
търговските обекти. Може да предадете и в Мобилен пункт.
ЗАБРАНЕНО е ползването на уличните, тротоарни и зелени площи за складиране на строителни материали,
разтвори, дърва, въглища и други.

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

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!
МОБИЛЕН ПУНКТ
ЗА РАЗДЕЛНО
СЪБРАНИ
ОТПАДЪЦИ ОТ
ДОМАКИНСТВАТА
Заявка за посещение
на адрес на тел.:
066 985 029
ОПАСНИ
ОТПАДЪЦИ ОТ
ДОМАКИНСТВАТА
Два пъти годишно се
организира кампания
за събиране на опасни
отпадъци. Датите се
обявяват на
www.chisto.gabrovo.bg

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.
Може да предадете:
опаковки от препарати;
отпадъци, съдържащи
живак; бои; мастила;
лепила; лакове и
бояджийски материали;
фотографски химични
вещества; разтворители;
лекарства с изтекъл срок
на годност и други.

РАБОТНО ВРЕМЕ И КОНТАКТИ
ОП „Регионално
депо за неопасни
отпадъци“

ОП
„Благоустрояване“

Дирекция
„Инфраструктура и
екология“

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

www.chisto.gabrovo.bg

