
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

 

На 12 септември 2015 г. започна да работи новия Завод за механично-биологично 

третиране /МБТ/ с производството на Refuse Derived Fuel (RDF) гориво, който е 

разположен на площадка м.“Садината” (в съседство с новопостроеното депо за 

неопасни отпадъци).  

Целият процес на преработка е напълно автоматизиран и контролиран в реално време, 

чрез интегриран мониторинг на процеса и система за събиране на данни (SCADA).  

Отпадъците  се  доставят в Завода със специализирани сметоизвозващи автомобили.   

 

Защо не трябва да се изхвърля пепел и сгурия в  контейнери за битов 

отпадък 
Пепел и сгурия са инертни битови отпадъци  и като такива се събират разделно и се 

транспортират на депо за строителни отпадъци и земни маси “Враждебна“.  

Попаднали в контейнерите за битов отпадък, същите се транспортират до Завод за 

механично-биологично третиране /МБТ/, с което се нарушава технологичния процес. 

 

 
 

 

Важно е: 
 Да изхвърляте пепелта и сгурията в надписаните контейнери, раздадени 

индивидуално или намиращи се на обозначените за целта места.  

 В надписаните контейнери за пепел и сгурия  не   изхвърляйте  едрогабаритни 

отпадъци, строителни, битови и др. 

 В контейнери за битови отпадъци  не   изхвърляйте  пепел и сгурия, тъй като 

много често в сгурията има жар, която предизвиква пожари в сметоизвозващите 

автомобили. 



 В кварталите с фамилни жилища и градински места, гражданите могат да 

изхвърлят пепелта от дърва в градините и ливадите, тъй като същата е 

подобрител за почвата. Растителната пепел представлява прекрасен 

комплексен тор за много растителни видове. Тя съдържа много калций, калий, 

фосфор, магнезий и около 30 вида микроелементи – бор, манган, желязо и др. 

Всички те се намират в достъпна за растенията форма. Освен като тор, пепелта 

може да се използва и за предпазване на растенията от вредители по 

зеленчуковите култури. Третираните така растения са по-устойчиви на редица 

гъбични и други заболявания.  

 

 

 
 

 

       Реда за изхвърляне на този вид отпадъци е регламентиран в Наредбата за 

управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията 

на Столична община. 

 

        Притежателите на битови отпадъци са длъжни да спазват изискванията на чл.7.т.1 

и чл.8.т.5. от горепосочената наредба. 

 

Лица, които не спазват изискванията, съгласно чл. 80 /1/ се наказват с   глоба 

от 300 до 1 000 лв.  

 

 

 


