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ЗАПОЧНА ТРИДНЕВНАТА ПРОЛЕТНА КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 
ОТ ДОМАКИНСТВАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ 
 
На 28 април успешно стартира тридневната пролетна кампания за събиране на опасни отпадъци от 
домакинствата на територията на Община Пловдив. Мобилен пункт ще бъде разположен 
последователно във всеки един от районите на града през  трите работни дни тази седмица. Първите 
отпадъци на 28/04 бяха приети още в 10 ч при откриването на кампанията. 
 
Адресите за разполагане на мобилния пункт в Пловдив са както следва: 
Понеделник 28.04.2014 г.: 
От 10:00 до 12:45 часа за Район Централен - на паркинга зад ресторант „Стадиона”  
От 13:45до 16:30 часа за Район Северен -източно от бул. „България” №108, подход към ул. „Седянка”, 
западно от бул. „Цар Борис ІІІ-ти Oбединител” № 22 
 
Вторник 29.04.2014 г.: 
От 10:00 до 12:45 часа за Район Южен - продължението на бул. „Македония” срещу магазин „Лидъл” 
От 13:45 до 16:30 часа за Район Западен - на паркинга на ул. „Равнища” до параклиса „Св. Троица” 
 
Сряда 30.04.2014 г.: 
От 10:00 до 12:45 часа за Район Източен - ул. „Лев Толстой” №2  
От 13:45 до 16:30 часа за Район Тракия - на бул. „Освобождение”, срещу пицария „Верди” 
 
Есенната кампания ще бъде на същите места през месец  октомври. 
 
Настоящият проект отразява натрупания досега опит при събирането на опасни отпадъци от 
домакинствата в страната, като гарантира икономическа ефективност, удобство и безопасност.  
 
Опасните отпадъци от домакинствата включват  живак и живаксъдържащи уреди (например 
термометри, живачни прекъсвачи и др.), лаково-бояджийски материали, домакински препарати и 
химикали (в това число препарати за борба с вредители и остатъчни материали от битовата и 
строителната химия), замърсени опаковки, фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на 
годност) и други отпадъци, чиито състав и свойства създават риск за човешкото здраве и околната 
среда.  
 
Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД, споделя: „ Щастливи 
сме, че можем да осигурим удобно за гражданите събиране на опасните отпадъци от бита. 
Стартираме кампанията в Община Пловдив с огромното желание тя да бъде толкова успешна, 
колкото и Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в Столична община.“ 
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