
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА  
               

              Във връзка със задълженията на Кмета на общината, произтичащи от Закона за управление 

на отпадъците (ЗУО), чл. 19, ал. 3, община Вълчи дол информира обществеността на общината за 

следното: 

1. Община Вълчи дол е осигурила съдове за събиране на битовите отпадъци – контейнери тип 

„Бобър” 1100 л за цялата урбанизирана територия на община Вълчи дол; 

2. Събирането на битовите отпадъци се извършва от Община Вълчи дол по график, съобразно 

заповедта на Кмета на общината за определянето на районите, вида на предлаганите услуги 

по събирането и извозването в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и 

честотата на сметоизвозване на териториите за обществено ползване в населените места на 

Община Вълчи дол – Заповед № 952/30.10.2017 г. за 2018 г. Събраните битови отпадъци се 

извозват до инсталацията за механично и биологично третиране в с. Езерово, общ. Белослав, 

съгласно Договор № 388/09.03.2017 г. за предварително третиране, преди депониране; 

3. Почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от 

населените места, предназначени за обществено ползване се извършва от Община Вълчи 

дол; 

4. Битовите отпадъци на територията на община Вълчи дол се изхвърлят само в контейнерите. 

Общинското депо в гр. Вълчи дол е закрито, предстои рекултивация и мониторинг; 

5. Събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна 

дейност, образувани от домакинствата на територията на общината все още не е 

организирано. Строителните отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата 

на територията на общината следва да се предават на регламентирана площадка за 

строителни отпадъци. Най-близко до общината е Кариера за рекултивация на нарушени 

терени в община Девня на „Друм груп” ЕООД, тел. за връзка 0896 787 784 Христина 

Славкова; 

6. По отношение на масово разпространените отпадъци (това са отпадъци, които се 

образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на 

цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление -  

отпадъци от опаковки, негодно за употреба електронно и електрическо оборудване 

(НУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба 

моторни превозни средства (ИУМПС), излезли от употреба гуми (ИУГ), отработени 

масла (ОМ)) Община Вълчи дол има въведена система разделно събиране на отпадъци от 

опаковки (цветни контейнери) в гр. Вълчи дол и в по-големите населени места - село 

Брестак, с. Ст. Караджа и с. Михалич, съгласно Договор № РСО-ОБ-050/01.08.2014 г. с 

„Екоколект” АД както и Договор от 08.04.2013 г. с „БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА 

КОМПАНИЯ” АД за предаване на ИУМПС; Договор № 189/31.10.2012 г. с „ТРАНСИНС 

ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД за предаване на ИУЕЕО в гр. Вълчи дол – 

УПИ ХХІV-Склад, кв. 20 по кадастралния и регулационен план на града; Договор № 

190/05.11.2012 г. с „ТРАНСИНС АВТОРЕЦИКЛИРАЩ КОНСОРЦИУМ” АД за предаване 

на ИУГ в гр. Вълчи дол – УПИ ХХІV-Склад, кв. 20 по кадастралния и регулационен план на 

града; Договор № 188/31.10.2012 г. с „ТРАНСИНС БАТЕРИ” ООД за предаване на НУБА в 

гр. Вълчи дол – УПИ ХХІV-Склад, кв. 20 по кадастралния и регулационен план на града. 

7. Разделното събиране на битовите биоразградими отпадъци и предаването им за 

компостиране или  анаеробно разграждане на територията на Община Вълчи дол все още не 

е организирано; 

8. Почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12 от ЗУО се 

извършва от Община Вълчи дол; 

9. Община Вълчи дол поддържа Регистър на площадките за предаване на отпадъци от 

пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на общината, публикуван в сайта на 

общината; 

10. Забранено е изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и създаването на 

незаконни сметища. 

 

 


