
  

   ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 

   РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ 

   НА БИО-ОТПАДЪЦИ*
 

ЗА КОГО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО? 

 училища , детски градини 
 заведения за обществено хранене 
 пазари, търговски обекти 
 хотели, болници  

     и други обекти, генериращи 
                         БИО-ОТПАДЪЦИ 

КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА НАПРАВИТЕ? 

 Да осигурите място на територията на Вашия обект за 

удобно разполагане на специализираните контейнери за 

БИООТПАДЪЦИ  

 Ако заплащате такса смет по чл. 24 от Наредбата за 

определяне и администриране на местни такси и цени на 

услугите, свържете се с .А.С.А. България ЕООД, ние ще ви 

предложим контейнери за биоразградими отпадъци и 

гъвкав график на извозване: 

тел: 02/ 832 01 83; 0887 417 073 

e-mail: radostina.radeva@asa-bg.eu 

 

  

* На основание чл. 44, ал 1, т.1 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, 

считано от 01.01.2014г. на територията на Столична община. 
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БИО-ОТПАДЪЦИ са биоразградими отпадъци от парковете и градините,  
хранителни  и кухненски отпадъци от домакинства, ресторанти, заведения за 
обществено хранене  

Биоразгрaдими са всички отпадъци, които се разграждат аеробно или 
анаеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и др. 

ВИДОВЕ  БИО-ОТПАДЪЦИ  

Зелени: цветя, трева, листа, клони и др; 
Хранителни и кухненски отпадъци: плодове и зеленчуци, месни и млечни 
продукти, сготвена и сурова храна и др. 
 
ГЕНЕРАТОРИ НА БИО-ОТПАДЪЦИ  

Зелени отпадъци: зелени площи към обществени и  търговски обекти, 
производствени, стопански и административни сгради, градини, паркове, 
домакинства и др.  
Хранителни и кухненски отпадъци: детски градини, училища, домакинства, 
ресторанти, заведения за обществено хранене, търговски обекти, социални 
домове, пазари и др. 

СЪДОВЕ ЗА БИО-ОТПАДЪЦИ  

Зелен контейнер, 120л.: зелени отпадъци   
Кафяв контейнер, 120л.: хранителни отпадъци  

   

 

 

 

ПОЛЗИТЕ ОТ РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ НА БИО-ОТПАДЪЦИ 

 производство на компост (органична тор). Компостирането е естествен процес, 

представляващ контролирано разграждане на органични материали, чрез анаеробен или 

аеробен биологичен процес. Използването на компост 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; 

 Производство на електричество и топлоенергия от биогаз при третиране на хранителни 

отпадъци. 


