
 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ  

НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ, РАСТИТЕЛНИ И 

БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ, СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНИ МАСИ ОТ 

СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ   
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УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, 

 

 Всеки един от нас – малък или голям, предприятие или институция, работещ или 

пенсионер – създава отпадъци. Храната която консумираме, облеклото което носим, жилищата 

в които живеем, обществените обекти които посещаваме, транспортните средства с които се 

придвижваме – всички те имат своя жизнен цикъл, който рано или късно завършва като отпадък, 

от който искаме да се освободим. Отпадъците са естествен продукт на много дейности и 

производства. Много от тях имат негативен ефект върху заобикалящата среда. Безразборното 

изхвърляне на отпадъци загрозява града ни, селата в общината, природата и обезсмисля 

усилията вложени за тяхното почистване. През последните години се наблюдава ръст в 

количеството битови отпадъци, които генерира всеки жител. Общото количество на битовите 

отпадъци, зависи както от броя на населението така и от  количеството, което генерира всеки 

човек. За да се намали общото количество битови отпадъци, които се изхвърлят в околната 

среда, е необходимо да се повиши процента на рециклиране и да се минимизира изхвърлянето 

на отпадъци от всеки човек. За да се предотврати изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за 

това места – най-често в покрайнините на населените места, около речните корита и дерета, 

около общински пътища, земеделски земи и др., 

 

ВИ ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ: 

 

 „Отпадък”- е всяко вещество или 

предмет, от който притежателят се освобождава 

или възнамерява да се освободи или е длъжен да 

се освободи. 

Съдовете, в които изхвърляме ежедневно 

битовите си отпадъци, се закупуват от Общинска 

администрация със средства на всички 

данъкоплатци. Така, те стават обща собственост 

за която трябва да се грижим заедно! Искаме да 

Ви припомним, че е необходимо да се спазват 

няколко основни правила, за да запазим съдовете 

за отпадъци /контейнери тип „Бобър“ 1.1 м3 и 

кофи с вместимост 110л. и 120 л./ по-дълго време 

годни за употреба и с добър естетически вид! 

Съгласно Наредбата за управление на 

отпадъците на територията на Община Червен 

бряг е ЗАБРАНЕНО: 

 Изхвърлянето и разпиляването на отпадъци 

извън предназначените за целта съдове и места, 

включително и когато капацитета им е запълнен; 

 Изхвърлянето на отпадъци от производствени, 

търговски обекти, заведения за обществено 
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хранене, административни и жилищни сгради в уличните кошчета за смет; 

 Изхвърлянето и натрупването на земни маси, отпадъци от промишлена и 

селскостопанска дейност, оборски тор, трупове на животни или части от тях, в 

съдовете за битови отпадъци, около тях и на местата за обществено ползване, а 

също и край пътища, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета и 

всички комуникации свързващи отделните имоти; 

 Изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци на отпадъци с потенциално висок 

екологичен и/или здравен риск и отпадъци, които биха могли да доведат до 

увреждане на самите съдове и сметосъбиращата техника (в т.ч. строителни, 

едрогабаритни, лесно запалими, взривоопасни, разяждащи, токсични, 

медицински и др.); 

 Изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци на пожароопасни и избухливи 

вещества, сгур, строителни и промишлени отпадъци, вредни отпадъци, както и 

други отпадъци, които биха повредили съдовете, сметосъбиращите машини и 

създават опасност за живота и здравето на обслужващия ги персонал; 

 Паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за събиране на отпадъци, както и 

на площадките на които са разположени; 

 Изхвърлянето на незагасена жар и пепел в съдовете; 

 Умишлено увреждане на съдовете за отпадъци; 

 Преместването на съдовете за битови отпадъци и съдовете от системата за 

разделно събиране на отпадъци от определените им места, без разрешение и 

съгласуване от общинска администрация; 

 Поставянето на афиши, съобщения, реклами и други върху съдовете за отпадъци, 

както и изписването на знаци, символи и текстове по тях; 

 Изваждането на отпадъци от съдовете за битови отпадъци или от съдовете за 

разделно събиране на отпадъци, освен от лицата, на които е възложено тяхното 

обслужване; 

 Изхвърлянето на обемисти отпадъци от опаковки (хартиени, картонени, 

пластмасови бутилки и  др.) в съдовете за битови отпадъци преди да бъдат 

сгънати, накъсани или смачкани, при липса на разположени в близост съдове за 

разделно събиране; 

 Нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на 

нерегламентирано третиране на строителни отпадъци и земни маси, в т.ч. 

изхвърлянето им до и в контейнерите за събиране на битови отпадъци или 

разделно събиране на отпадъците от опаковки; 

 Изхвърлянето на отпадъци от опаковки в съдовете за битови отпадъци и около 

тях; 

 Паркирането на пътни превозни средства по начин, който би попречил на 

събирането и извозването на отпадъците, поддържане чистотата на териториите 

за обществено ползване и снегопочистване. 
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 БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, 

които са „отпадъци от 

домакинства“ и „подобни на 

отпадъците от домакинствата“ се 

изхвърлят в металните и 

пластмасови контейнери тип 

„Бобър“ 1.1 м3 и/или кофи с 

вместимост 110л. и 120 л. 

Обслужването на съдовете за 

битови отпадъци на територията 

на община Червен бряг се 

извършва по график от фирма 

„Астон Сервиз“ ООД – гр. 

София, съгласно Договор. 

Битовите отпадъци образувани 

на територията на общината се 

транспортират до Регионално 

депо за неопасни отпадъци – гр. 

Луковит, като се предават за 

депониране. Община Червен 

бряг заплаща на Регионалното 

депо за неопасни отпадъци – гр. 

Луковит такси за депониране на 1 тон отпадък в размер, както следва: 

 Такса депониране на битов отпадък – 23,00 лв.; 

 Такса отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците – 5,75 лв.; 

 Такса отчисления по чл. 64 за 2020 г. от Закона за управление на отпадъците-69,00 лв. 

 

В СЪДОВЕТЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ Е ЗАБРАНЕНО: 

 ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ, ПРОМИШЕЛЕНИ, РАСТИТЕЛНИ, 

ЖИВОТИНСКИ ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНИ МАСИ; 

 ИЗВЪРЛЯНЕТО НА НЕЗАГАСЕНА ЗАР И ПЕПЕЛ; 

 ПАЛЕНЕТО И ИЗГАРЯНЕТ НА ОТПАДЪЦИ В СЪДОВЕТЕ, КАКТО И НА 

ПЛОЩАДКИТЕ НА КОИТО СА РАЗПОЛОЖЕНИ; 

 ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ОБЕМИСТИ ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ (ХАРТИЯ, 

КАРТОН, ПЛАСТМАСОВИ БУТИЛКИ И ДР.), ПРЕДИ ДА БЪДАТ СГЪНАТИ, НАКЪСАНИ 

ИЛИ СМАЧКАНИ, ПРИ ЛИПСА НА РАЗПОЛОЦЖЕНИ В БЛИЗОСТ СЪДОВЕ ЗА 

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ;  
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 СТРОИТЕЛНИТЕ 

ОТПАДЪЦИ са  отпадъците, 

получени в резултат на 

строителната дейност на 

строителни площадки, както и 

отпадъци от разрушаване или 

реконструкция на сгради и 

съоръжения. 

Управлението за 

извършването на дейностите по 

събиране, транспортиране и/или 

третиране на строителни отпадъци 

и земни маси (вкл. строителни 

отпадъци от вътрешни 

преустройства и текущи ремонти 

на сгради и съоръжения), е 

задължение на собственика, инвеститора, възложителя или изпълнителя на дейността, от която 

са образувани или формирани. При извършване на строителство и ремонт в имотите на 

жителите на община Червен бряг, при които се генерират строителни отпадъци е необходимо 

да си заявят контейнер за строителни отпадъци от фирма имаща разрешение по Закона за 

управление на отпадъците. 

Отговорното лице за изпълнение на строежи, разрушаване на сгради и съоръжения, 

премахването на незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността 

строежи е длъжно: 

 Да ограничи с плътна или временна ограда строителната площадка, преди 

започването на строителството (не се отнася за линейни обекти на техническата 

инфраструктура); 

 Да не допуска по време на строителството замърсяване на прилежащите с обекта 

тротоари, улични платна, зелени площи, съседни имоти и други терени със 

строителни материали, строителни отпадъци и земни маси; 

 Да съхранява отпадъците на територията на обекта до момента на техното 

транспортиране; 

 Да не допуска при транспортирането на строителните отпадъци и земните маси 

замърсяване на уличните платна; 

 Да транспортира отпадъците до определеното за целта депо/съоръжение или да 

ползва специализирани контейнери, предоставени му от лица, имащи разрешение 

за извършване на такава дейност; 

 Да не допуска приготвяне на варови и циментови разтвори директно върху 

тротоари и улични платна. Приготвянето на същите да става във специализирани 

съдове за тази дейност; 

 След приключване на строителството да възстанови първоначалния вид на 

тротоара, уличното платно, зелените площи и други терени, които са били 

включени в строителната площадка на обекта. 

Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци и земни маси, в резултата 

на текущи ремонти в домакинствата, офисите, търговските обекти, административните сгради 

и други са длъжни да ги събират и сортират по видове в специализирани контейнери и/или 

чували на мястото на образуването им. 
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Лицата  носят отговорност генерираните от ремонтните дейности строителни отпадъци 

да не бъдат разпилявани и да бъдат събирани в чували и изхвърляни в доставените за целта 

специализирани контейнери, както и да не бъдат смесвани с друг вид отпадък. 

Собственика, инвеститора, възложителя или изпълнителя на дейността, от която са 

образувани или формирани строителни отпадъци извършват транспортиране и депониране на с 

за своя сметка до определените за целта депа/съоръжения, като сключват договор с лица, 

притежаващи разрешение по Закона за управление на отпадъците. 

 

ЗАБРАНЯВА СЕ: 

 Нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на 

нерегламентирано третиране на строителни отпадъци и земни маси, в т.ч. 

изхвърлянето им до и в контейнерите за събиране на битови отпадъци или 

разделно събиране на отпадъците от опаковки. 

 Депониране на строителни материали, строителни отпадъци и изкопни земни 

маси извън границите на строителните площадки и/или извън границите на имота. 
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 РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ 

(ХАРТИЕНИ И КАРТОНЕНИ 

ОТПАДЪЦИ; ПЛАСТМСОВИ И 

МЕТАЛНИ ОТПАДЪЦИ И 

СТЪКЛЕНИ ОТПАДЪЦИ) се 

изхвърлят в цветните контейнери 

(жълт, син и зелен)  тип „Иглу“ с обем 

1500 л.  На територията на община 

Червен бряг, системата за разделно 

събиране на отпадъците от опаковки е 

въведена, съгласно Договор с „ЕкоПак 

България“ АД. Тя е три компонентна и 

се състой от жълти, сини и зелени 

контейнери тип „Иглу“ с обем 1500 л., 

които са разположени на територията на гр. Червен 

бряг, гр. Койнаре, с. Рупци, с. Радомирци, с. Телиш,  с. Чомаковци, с. Горник, с. с. Глава. 

Обхвата на системата е 70 бр. комплекта контейнери тип „Иглу“ с вместимост 1500 л., които са 

предназначени за физически лица и са разположени по населените места от общината, както 

следва: 

1. гр. Червен бряг – 37 бр. комплекта; 

2. гр. Койнаре – 10 бр. комплекта; 

3. с. Рупци – 4 бр. комплекта; 

4. с. Радомирци - 4 бр. комплекта; 

5. с. Телиш - 4 бр. комплекта; 

6. с. Чомаковци - 3 бр. комплекта; 

7. с. Горник - 4 бр. комплекта; 

8. с. Глава - 4 бр. комплекта. 

Предоставените от организацията съдове и тяхното обслужване е безплатно за 

общината, за това използването им по предназначение значително ще намали 

количествата отпадък за депониране и разходите за тази дейност. 

В Закона за управление на отпадъците е въведено задължително изискване всички 

търговски обекти да събират разделно образуваните отпадъци от: 

 Хартия и картон;        

 Стъкло; 

 Пластмаса; 

 Метали 

Лицата, извършващи търговска дейност на територията на община Червен бряг, 

генериращи отпадъци от опаковки от дейността си, като търговски обекти, складове за 

търговия, търговски вериги, обекти за търговия с хранителни стоки, производствени и 

стопански сгради, ресторанти, здравни заведения, заведения за хранене и развлечение, 

хотели и други, са длъжни да: 

 създават вътрешна организация с цел осигуряване на разделно събиране на 

отпадъците от опаковки и отпадъчни материали от хартия  и картон , метали, 

пластмаси и стъкло на територията на съответния си обект, като определя 

място за поставяне на специализирани съдове за отпадъци; 
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 събират разделно в специализирани съдове и/или чували оползотворимите 

отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, на територията на 

обекта си, като временно ги съхраняват до предаването им за оползотворяване: 

  предават разделно събраните отпадъци от дейността си като сключват 

индивидуални договори с: 

- организации притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда 

на глава пета, раздел I и II от Закона за управление на отпадъците, за извършване на дейности 

по събиране, съхраняване, транспортиране и сортиране на отпадъците от опаковки на 

територията на съответната община, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава 

седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда и 

- организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, притежаваща 

разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III от Закона за управление на отпадъците 

 в случай, че на територията на един имот има повече от един ползвател, 

организацията за разделно събиране на отпадъците е: 

- обща за всички ползватели – при наличие на отделни помещения за събиране на 

отпадъците; 

- индивидуални за всеки ползвател – при наличие на отделни помещения за събиране на 

отпадъците; 
 

Правила за разделно събиране на хартиени 

и картонени отпадъци 
 

1. Изхвърляй в предоставения съд само хартиени и картонени 

отпадъци, като например: 

 Вестници и списания; 

 Празни кутии от сокове и мляко;  

 Кашони и други хартиени и картонени 

опаковки; 

 Картонени кутии от сладки, бонбони, 

яйца, обувки и др.; 

 Хартиени торбички и чували. 
2. В съдовете за разделно 

събиране на хартия не се допуска 

изхвърлянето на: 

 Битови отпадъци (например салфетки, 

санитарни материали, угарки); 

 Силно замърсени или омаслени 

хартиени и картонени отпадъци (напр. 

мазна кутия от пица); 

 Хартии с нанесени специални покрития 

(напр. метални и пластмасови фолиа); 

 Всякакви други отпадъци, които не са хартиени. 
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3. Кутиите и кашоните трябва да са предварително сгънати. 

4. Избягвай изхвърлянето в съдовете за разделно събиране на 

големи опаковки от велпапе и картон. 
 

Правила за разделно събиране на 

пластмасови и метални отпадъци от 

опаковки 
 

1. Изхвърляй в предоставения съд само пластмасови отпадъци от 

опаковки, като например: 

 Пластмасови бутилки от вода, 

безалкохолни, олио и бира; 

 Кофички от кисело мляко и 

пластмасови бутилки от прясно 

мляко; 

 Туби и шишета от козметика и 

санитарни продукти; 

 Пластмасови чаши и тарелки 

/почистени от остатъците от храна/, 

палета и каси; 

 Метални кенчета от напитки и 

почистени консервени кутии; 

 Капачки от буркани и бутилки; 

 Найлонови торбички, стреч фолио и 

опаковъчно фолио. 
2. В съдовете за разделно 

събиране на пластмаса не 

изхвърляй: 

 Блистери от лекарства, туби от масла и 

други вредни вещества; 

 Домакински електроуреди, авточасти и др.; 

 Отпадъци, които не са пластмасови. 
3. Преди да изхвърлиш пластмасовите опаковки: 

1) Изпразни ги от съдържанието им и ги почисти /например избърши мазнината с 

хартиена салфетка или изплакни/; 

2) смачкай бутилките, чрез навиване, за да изкараш въздуха и да намалиш обема им, 

след това ги запуши с капачката. 

Помни! Пластмасата се разгражда с години и замърсява най-много природата! 
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Правила за разделно събиране на стъклени 

отпадъци от опаковки 
 

1. Изхвърляй в предоставения съд само стъклени отпадъци от 

опаковки: 

 Бутилки от всякакъв вид и цвят; 

 Стъклени бурканчета и шишета от 

козметични продукти; 

 Буркани от всякакви храни. 
2. В съдовете за разделно 

събиране на стъкло не изхвърляй: 

 Счупени чаши и чинии; 

 Порцелан и изделия от огнеупорно 

стъкло; 

 Крушки и луминесцентни лампи; 

 Стъкло от прозорци и огледала; 

 Автомобилни стъкла. 
Помни! Стъклото за бутилки и буркани и 

плоското стъкло /за прозорци/ се преработват 

по различен начин, затова не трябва да се 

смесва. 
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 РАСТИТЕЛНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ са отпадъци от парковете и 

градините и всички отпадъци, които имат способността да се разграждат анаеробно или 

аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други. 

Градината е не пресъхващ източник на растителни отпадъци, които са ценен ресурс. 

Събрани и третирани правилно могат да допринесат за: 

 производство на компост 

(органична тор), който 

използван в почвата 

увеличава нейните 

хранителни вещества и се 

намалява необходимостта 

от използване на 

изкуствени торове и 

пестициди; 

 намаляване количеството 

битови отпадъци, 

постъпващи за 

депониране; 

 намаляване на парникови 

газове, генерирани при 

обезвреждането на 

отпадъците. 

Събирането и транспортирането на растителни и биоразградими отпадъци от гр. Червен 

бряг до Регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Луковит е за периода от месец Март до 

месец Октомври, съгласно договор с фирма „Астон Сервиз“ООД, гр. София.  

Община Червен бряг не заплаща такса за депониране на отпадъци към Регионалното депо 

за неопасни отпадъци – гр. Луковит само и единствено при условие, че събрания отпадък е само 

със растителен и биоразградим характер. За това трябва да събирате растителните си отпадъци 

разделно и да ги поставяте до съдовете за отпадъци. 

Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове, градини, отпадъците от 

зелените площи към търговските обекти, производствени, стопански и административни сгради 

се събират разделно и се третират, чрез компостиране или анаеробно разграждане или друг 

подходящ начин за оползотворяване, който осигурява висока степен на защита на околната 

среда. 

Хранителните отпадъци от ресторанти, заведения за бързо хранене, столове и кетъринг, 

търговски обекти и други се събират разделно в специализирани контейнери и/или други 

подходящи съдове на мястото на образуване и се предават за транспортиране и последващо 

третиране на лица, притежаващи разрешение съгласно Закона за управление на отпадъците. 

Фирмите, генериращи хранителни отпадъци от производствената си дейност, следва да 

имат сключен договор с фирма за тяхното събиране. 

 

 

ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ПРИРОДАТА МОЖЕ ДА СЕ ИЗБЕГНЕ, САМО АКО ВСИЧКИ 

ДЕЙСТВАМЕ ЗАЕДНО! 

 


