
Къде да предам старите си гуми? 

Предайте старите гуми на регламентирано място – след преработка  могат да бъдат 

полезни 

 

   

Предайте старите гуми на регламентирано място – в противен случай се нанасят вреди 

на човешкото здраве и околната среда 

КОГАТО ИЗХВЪРЛИТЕ НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО СТАРИТЕ СИ ГУМИ, ТЕ МОГАТ 

ДА ПОПАДНАТ ПРИ ЛИЦА, КОИТО ГИ ПАЛЯТ, ЗА ДА ИЗВАДЯТ МАЛКОТО 

КОЛИЧЕСТВО МЕТАЛНА КОРДА ОТ ТЯХ. 

 



Запалването на каучукови и пластмасови изделия е основателна причина за тревога. При 

изгарянето на една стара автомобилна гума се отделя цял „коктейл“ вредни химически 

съединения. Те са токсични, не се разграждат бързо, пренасят се лесно по въздуха на 

големи разстояния и причиняват сериозни увреждания на природата и здравето на 

човека. Попадат в човешкия организъм при вдишване или директно преминават през 

кожата и лигавиците. В резултат на това се появяват главоболие и отпадналост, 

възпаление на горните дихателни пътища, очната лигавица и кожата. Тези вещества 

може да предизвикат и обостряне на някои алергични състояния, увреждания на кожата, 

промени във функцията на черния дроб. Увреждат се и имунната, ендокринна и нервна 

системи.  

Всеки, който изхвърли стари автомобилни гуми в или около съдовете за битови и 

разделно събрани отпадъци, в зелени площи или на др. места за обществено ползване, 

ще бъде глобен по Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на 

чистотата на територията на Столична община: 

Чл. 80. (1) Наказва се с глоба от 300 до 1 000 лв. физическо лице, което: 

 

1. изхвърля отпадъци на неразрешени за това места; 

 

Чл. 81. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1 400 до 4 000 лв. едноличен 

търговец или юридическо лице, което: 

1. изхвърля неопасни отпадъци на неразрешени за това места и/или нарушава 

разпоредбите за събиране, транспорт и депониране на битови или строителни отпадъци; 

 

2. нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано третиране 

на неопасни отпадъци. 
 

  
 

Механичната преработка на гумите е най-разпространеният метод в света. Гумата се 

раздробява на едри фрагменти, изважда се металният корд, след което се подлага на фино 

раздробяване на фрагментите до каучукови гранули. Получените гранули се използват 

при строителство на пътища или като добавки в общи каучукови изделия. 

Изгаряне с цел получаване на енергия – контролирано, например в циментови заводи; 

Праерботка в инсталации - чрез метода на пиролиза, получаването на пиролизно/ 

котелно топливо (аналог на мазута). 



Преработката на стари автомобилни гуми по тази технология решава проблема за 

унищожаването им в промишлен мащаб. 

В случай, че са неправилно съхранени или складирани, автомобилните гуми могат да 

представляват заплаха за околната среда и за човешкото здраве. Например гуми, 

изхвърлени безстопанствено, могат да съберат дъждовна вода и да са благодатна среда 

за развитие на комари, които пренасят болести.  

Не изхвърляйте старите си гуми, където намерите за добре, предайте ги на 

регламентирано място. Нека заедно да пазим човешкото здраве и природата на 

България! 

 

БАНЕР в сайта: 

Къде да предам старите си гуми? 

Не изхвърляйте старите си гуми до или в контейнерите за отпадъци. Не замърсявайте с 

тях градинката, парка или реката. Предайте ги на едно от местата, с които Столична 

община е сключила договор. Местата може да видите тук: 

http://sofia.bg/smet/Nord-gumi_n.pdf 

http://sofia.bg/smet/Ekomediana.pdf 

 

http://sofia.bg/smet/Nord-gumi_n.pdf
http://sofia.bg/smet/Ekomediana.pdf

