
Столична община, съвмест
но с БалБок Инженеринг АД, 
от началото на 2012 г. прилага 
съвършено нова за страната 
Система за разделно съби
ране на опасни отпадъци от 
домакинствата.

Изберете удобния за вас 
начин за предаване на 
опасните отпадъци от ва
шето домакинство, за да 
живеем в чиста и здраво
словна среда!

Столична община възлага 
дейностите по разделно съ
биране и обезвреждане на 
опасните отпадъци, а БалБок 
Инженеринг АД гарантира 
екологосъобразно управле
ние на приетите отпадъци.

Нека заедно постигнем 
повече!

Опасните отпадъци се прие
мат от домовете на граждани
те по заявка и веднъж месеч
но в Мобилен събирателен 
пункт. Лекарствата с изтекъл 
срок на годност се събират 
само в Мобилен събирателен 
пункт.
Местата на Мобилния съби
рателен пункт са посочени 
на страниците в интернет на 
Столична община и БалБок 
Инженеринг АД.
За информация позвънете на 
тел. 0700 11 750 на цената на 
един градски разговор.

Приемането на обаждания 
от оператор и събирането на 
отпадъци се извършва само в 
работни дни от 9 °  до 18 0 ч.
В почивните дни съобщения 
та се приемат на телефонен 
секретар и се реагира в пър
вия работен ден.
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среда

п редуп редител н и я 
знак

след употреба, отделете опаковки
те, заедно с остатъка от продукта. 
Позвънете на тел. 0700 11 750 и 
предайте отпадъците за обезвреж
дане.

■А Химикалите в бита могат да бъдат 
най-различни, например техничес
ки продукти, почистващи средства 
и препарати за борба с вредители.

Ако на опаковките има един от тези 
СИМВОЛИ ЗА ОПАСНОСТ

експлозивно

запалимо

силен
окислител

токсично

дразнещо/
вредно

корозивно

опасно за 
околната

Включването на отпадъци с опасни 
свойства в общия поток битови отпадъ
ци влияе отрицателно върху здравето 
на хората, замърсява околната среда 
и нарушава нормалната експлоатация 
на депата.

Основните групи опасни отпадъци, об
разувани в домакинствата са:
• Живак и живаксъдържащи уреди
• Лакове и бояджийски материали
• Домакински препарати, химикали
• Мастила и замърсени опаковки
• Фармацевтични продукти (лекар
ства с изтекъл срок на годност)

За предаването им за обезвреждане 
позвънете на тел. 0700 11 750.

Ако във вашата аптечка има стари живач
ни термометри, позвънете на телефон 
0700 11 750 и направете заявка за пре
даването им. В случай, че по невнимание 
счупите живачен термометър, възможно 
най-бързо поръсете със сяра на прах, 
внимателно съберете капчиците живак в 
стъклено шишенце и затворете плътно.
ЗАПОМНЕТЕ! НАЙ-ТОКСИЧНИ СА ПАРИТЕ 
НА ЖИВАКА.

Периодично преглеждайте вашата до
машна аптечка и отделяйте лекарствата, 
които са с изтекъл срок на годност.
НИКОГА НЕ УПОТРЕБЯВАЙТЕ СТАРИ ЛЕ
КАРСТВА, те са опасни за вашето здра
ве. Предайте ги в Мобилния събирателен 
пункт!



СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ. ПОСЛЕДВАЩО ТРЕТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА 
ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГРАФИК НА МОБИЛНИЯ СЪБИРАТЕЛЕН ПУНКТ ЗА 2016 г.

Дата Часове Място
It

15.01.2016

от 08.30 ч. 
до 11.30 ч.

гр. Нови Искър, ул "Искърско дефиле" № 123 
пред районна администрация "Нови Искър"

Нови Искър
1 . /петък/ от 12 30 ч 

до 15.30 ч.
кв Челопечене, ул. "Ангел Маджаров" 
на площада срещу Кметството (пред паметника) Кремиковци

2.
19.02.2016
/петък/

от 08.30 ч. 
до 14.30 ч.

кв. Павлово, ул. "Слънце" № 2 
пред районна администрация "Витоша" Витоша

3.
12.03.2016
/събота/

от 08.304. 
до 14.30 ч.

кв. Хиподрума, бул. "Цар Борис Ш" № 41 
на паркинга пред Общински културен институт 
"Красно село"

Красно село

4.
08.04.2016

/петък/
от 08.30 ч. 
до 14,30 ч.

бул. "Захари Стоянов" № 15 
пред районна администрация "Люлин" Лниин

| 21.04.2016 
^  „  J  /четвъртък/

от 08.30 ч. 
до 14.30 ч.

кв. Дианабад, ул. "Васил Калчев" и ул. "Владимир 
Трендафилов", пред магазин т Мж е т

Изгрев

\  1 22.04.2016 
и |  /петък/

от 08.30 ч. 
до 14.30 ч.

бул. "Янко Сакъзов"
на входа на парк "Заимов" срещу ул. "Васил Априлов1 Оборище

7.
: 23.04.2016 
' /събота/

от 08.30 ч. 
до 14.30 ч.

кв. Младост 1, бул. "Андрей Сахаров" на паркинга 
пред магазин c h i n a спт (между бл.44 и бл.45) Младост

8.
14.05.2016
/събота/

от 08.30 ч. 
до 14.30 ч.

ул. "Пиротска" и бул. "Константин Величков" 
до парк Света Троица

Красна поляна,
Илинден,
Възраждане

06.06.2016 
^ /понеделник/

от 08.30 ч. 
до 14.30 ч.

ул. "Париж" № 5
на паркинга пред Столичен инспекторат

Средец,
Сердика

10.
23.06.2016
/четвъртък/

от 08.30 ч. 
до 14.30 ч.

бул. "Цар Борис III" jfe 136 Б
пред районна администрация "Овча купел" Овча купел

= 3
в

н. и
X •

24.06.2016
/петък/

от 08.30 ч. 
до 14.30 ч.

бул. "Арсеналски" на паркинга срещу светофара 
на кръстовището с ул. „Богатица“ и ул. „Бяла черква“ 
(от страната на Плувен комплекс Спартак)

Лозенец,
Триадица

12.
25.06.2016
/събота/

от 08,30 ч. 
до 14.30 ч.

бул. "Шипченски проход" № 67 
пред районна администрация "Слатина"

Слатина,
Подуяне

13.
22.07.2016

от 08.30 ч. 
до 11.30 ч.

бул. "Кръстю Пастухов" № 18 
пред районна администрация "Искър" Искър

/петък/ от 12.30 ч. 
до 15,30 ч.

с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230 
пра районна администрация "Панчарево" Панчарево

14.
19.08.2016
/петък/

от 08.30 ч. 
до 14.30 ч.

гр. Банкя, ул. "Цар Симеон" №  1 
пред районна администрация "Банкя" Банкя

15.
10.09.2016
/събота/

от 08.30 ч. 
до 14.30 ч.

бул. "Арсеналски" на паркинга срещу светофара 
на кръстовището с ул. „Богатица" и ул. „Бяла черква“ 
(от страната на Плувен комплекс Спартак)

Лозенец,
Триадица

1 6 ’ 5 ,
13.10.2016

/четвъртък/
от 08.30ч. 
до 14.30 ч.

бул. "Янко Сакъзов"
на входа на парк "Заимов" срещу ул. "Васил Априлов" Оборище

0 S
17. | |

1 4 . 1 0 . 2 0 1 6

/петък/
от 08.30 ч. 
до 14.30 ч.

кв. Младост 4, на входа на парк "Сухото дере" 
откъм ул. "Самара" • бл. 440 Младост

18.
15.10.2016
/събота/

от 08.30 ч. 
до 14.30 ч.

бул. "Шипченски проход" №  67 
пред районна администрация "Слатина"

Слатина,
Подуяне

21.10.2016
от 08.30 ч. 
до 11.30 ч.

ул. "Кирил Дрангов" №  55
пред районна администрация "Надежда" Надежда

1 9 . /петък/ от 12.30 ч. 
до 15.30 ч.

бул. "Хан Кубрат", зад бл. 328 
районна администрация "Връбница" Връбница !

18.11.2016
/петък/

от 08.30 ч. 
до 14,30 ч.

кв. Дървеница, пред Читалище "Възраждане" 
ул. "Иван Боримечката" № 6 Студентски

16.12.2016
/петък/

от 08.30 ч. 
до 14.30 ч.

кв. Изток, ул. "Тарас Шевченко" и ул." Райко 
Алексиев", пред магазин фацтастико

Изгрев

Телефон за въпроси и заявки за приемане от адрес: 0700 11 750


