Системата
www.sofia.bg/waste
Столична община

Столична община и БалБок Инженеринг АД
прилагат съвместно иновативната Система
за разделно събиране на опасни отпадъци от
домакинствата от началото на 2012 г.
Опасните отпадъци се приемат безвъзмездно от домовете на гражданите по заявка и по
график в Мобилен събирателен пункт с определени дати, места и часове. Лекарствата
с изтекъл срок на годност се събират само в
Мобилен пункт.
Изберете удобния за вас начин и предайте
опасните отпадъци от вашето домакинство,
за да живеем в чиста и здравословна среда!
Нека заедно постигнем повече!

Позвънете на 0700 11 750
Моля, информирайте ни
Когато предавате опасни отпадъци за нас е
важно да се информираме какво съдържат.
Има ли живак или живачни термометри,
ампули, прекъсвачи и други?
Предавате ли киселини и основи?
Предавате ли аерозоли?
Има ли неизвестни вещества?
Така ще ни помогнете за тяхното правилно
сортиране и разделно събиране на място.
Успехът зависи от всички нас!

Актуална информация
Графикът на Мобилния събирателен пункт
е посочен на интернет страниците на Столична община www.sofia.bg/waste и БалБок
Инженеринг АД www.balbok.com.
За информация и заявки позвънете на тел.
0700 11 750 на цената на един градски разговор.
Приемането на обаждания от оператор и
събирането на отпадъци се извършва само
в работни дни от 9.00 до 18.00 часа.
В почивните дни съобщенията се приемат
на телефонен секретар и се реагира в
първия работен ден.

www.balbok.com
БалБок Инженеринг АД

ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
ОТ ДОМАКИНСТВАТА
Система
за разделно събиране
и обезвреждане

Позвънете на 0700 11 750

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 за обезвреждане.

експлозивно
запалимо
окисляващо
остра токсичност
сериозна опасност за
здравето
корозивно
опасно за околната
среда
опасно за здравето

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.

Опасните отпадъци в дома
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 за обезвреждане на Мобилен
събирателен пункт!

Какво да правим с тях
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.
НЕ УПОТРЕБЯВАЙТЕ СТАРИ ЛЕКАРСТВА.
Те са опасни за вашето здраве.
Предайте ги в Мобилния събирателен пункт!

Позвънете на 0700 11 750
www.balbok.com
www.sofia.bg/waste

