
 

                                    Уважаеми съграждани, 

 

От 01 април 2023 година, община Кричим осигурява възможност за разделно 

изхвърляне на „зелените“ отпадъци от домакинствата в специално предназначените за 

целта кафяви контейнери – такива със сигурност има на Вашата улица или квартал.  

Извозването на събраните „зелени“ отпадъци от Вашата улица или квартал ще се 

извършва със специализирания товарен автомобил съгласно утвърдения график за 

сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци.  

Събраните „зелени“ отпадъци ще бъдат транспортирани до новоизградената 

компостираща инсталация и ще се използват като суровина за производство на КОМПОСТ 

– черното злато за почвата.   

Компостът представлява естествен тор получен в резултат на естествени 

биохимични процеси водещи до разлагане на растителната маса, чието внасяне в почвата 

подобрява нейния състав, добавят се необходимите за растежа и развитието на растенията 

хранителни вещества в съотношения близки до оптималното, повишава почвеното 

плодородие. Компостирането е начин да живеем в хармония с природата и да осигурим в 

градината си най-красивите цветя и най-вкусните плодове и зеленчуци.  

Кафявите контейнери за разделно събиране на биразградимите „зелени“ отпадъци 

са поставени за Ваше улеснение и  не бива да се запълват с битови и строителни отпадъци. 

Защо е важно да събираме разделно биоразградимия „зелен“ отпадък: 

 

 ПОЛЗИ ОТ КОМПОСТИРАНЕТО: 

- намаляване количествата на депонирания битов  отпадък; 

- намаляване на разходите за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване – такса 

битови отпадъци и отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на 

отпадъците, дължими за всеки тон депониран битов отпадък; 

- спестените средства от тези разходи могат да се използват за подобряване 

инфраструктурата на общината; 

- преобразуване на отпадъка в полезен продукт и подобрител на почвата; 

- увеличаване използваемостта във времето на съществуващите депа за битови 

отпадъци; 

- икономия на емисии и парникови газове; 

- преработения отпадък е естествен почвен подобрител и е значително по-евтин и 

щадящ околната среда; 

- опазване на околната среда и здравето на жителите; 

- устойчивост в управлението на отпадъците. 

 

 Кои „зелени“ отпадъци ТРЯБВА!!! да изхвърляме в кафявия контейнер: 

- всички видове градински (зелени) отпадъци; 

-  цветя – стайни и градински; 

- прясно окосена трева; 

- дребни листа; 

- черупки и костилки от плодове; 

- отпадъци от подрязване на храсти, клони – с диаметър не по-голям от 4 см; 

- дървени стърготини; 

- слама; 

- сено.  

 



 Кои отпадъци НЕ ТРЯБВА!!! да се изхвърлят в кафявия контейнер: 

- полиетиленови торби; 

- пелени и санитарни продукти; 

- торбички за прахосмукачки; 

- угарки от цигари и пепел; 

- хранителни отпадъци - сготвена храна, месо, риба, млечни продукти, кожа, 

кости; 

- строителни отпадъци; 

- листа от орехи и див кестен; 

- оборска тор; 

- битова смет; 

- пепел от въглища; 

- текстил, косми, вълна, пера; 

- отпадъци от хартия и картон, пластмаса, метал и стъкло. 

 

 

Компостирането е начинът, по който рециклира природата. 

 

Грижата за чистотата на града е обща и в интерес на всички е той да става 

все по-привлекателен. Заедно можем да го постигнем! Нека бъдем отговорни! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


