
 Община Съединение и община Марица 
организират Система за разделно 
събиране и последващо третиране на 
опасните отпадъци от домакинствата – 
безплатно за жителите на общината.

Включването на отпадъци с опасни

свойства в общия поток битови отпадъци

влияе отрицателно върху здравето на

хората, замърсява околната среда и

нарушава нормалната експлоатация на

депата и системите за оползотворяване

на отпадъци.

Основните групи опасни отпадъци, които 

образуваме в нашите домове са:

 Живачни термометри и ампули, живак

 Лакове и бояджийски материали

 Домакински препарати и химикали

 Мастила и замърсени опаковки

 Препарати за растителна защита

 Лекарства с изтекъл срок на годност

Предайте ги на Мобилен 

събирателен пункт!Повече 
информация ще получите на
тел. ......................... и в интернет на 
страницата на Община ..................... 
...........................................................

Пунктовете ще намерите 
в....................................................
......................................................
......................................................
на следните дати:

 ...................................................
 ...................................................
 ...................................................

СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 
ОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ 

ДОМАКИНСТВАТА



 Електрическо и електронно оборудване
Батерии и акумулатори

Община Съединение 
и община Марица



КАКВО ДА ПРАВИМ С ОПАСНИТЕ ОТПАДЪЦИ В ДОМОВЕТЕ СИ

Ако във вашата аптечка има стар живачен термометър и по невнимание го счупите, 
възможно най-бързо поръсете със сяра на прах мястото, внимателно съберете 
капчиците живак в стъклено шишенце и го затворете. Запомнете! Най-токсични са 
парите на живака.

Периодично преглеждайте и отделяйте лекарствата, които са с изтекъл срок на годност. 
На техните опаковки няма поставени символи на опасност, но не употребявайте стари 
лекарства. Те са опасни за вашето здраве!
Предайте ги в Мобилния събирателен пункт!

КАК ДА ГИ ПОЗНАЕМ

Опасните материали в бита  могат да 
бъдат в най-различни продукти – битова 
и строителна химия, технически 
материали,  почистващи средства, 
препарати за борба с вредители и др.

Ако на опаковките има един от тези 
СИМВОЛИ ЗА ОПАСНОСТ, след употреба, 
отделете опаковките, заедно с остатъка 
от продукта и предайте отпадъците за 
обезвреждане.

В МОБИЛНИТЕ ПУНКТОВЕ МОЖЕТЕ 
ДА ПРЕДАДЕТЕ

 Лекарства с изтекъл срок на годност
 Живак, живачни термометри и други

уреди, съдържащи живак
 Лакове и бояджийски материали,

разтворители
 Остатъци от строителна химия –

лепила, пяна, силикон и др.
 Домакински препарати / битова химия
 Фотографски материали
 Киселини / основи
 Мастила
 Празни опаковки, обозначени със

символите за опасност
 Препарати за растителна защита и

борба с вредители

експлозивно

запалимо

окисляващо

остра токсичност

сериозна опасност за 
здравето

корозивно

опасно за околната 
среда

опасно за здравето

Успехът зависи от всички нас!

МОЛЯ, ИНФОРМИРАЙТЕ НИ

Когато предавате опасни отпадъци за нас 
е важно да се информираме какво 
съдържат те. Например, дали има живак 
или живачни термометри, ампули, 
прекъсвачи и др. Предавате ли киселини 
или основи? Предавате ли аерозоли? 
Има ли неизвестни вещества  - твърди 
или течни?

Така ще ни помогнете за правилното им 
сортиране и тяхното разделно събиране 
на място!




