
`
СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ БИООТПАДЪЦИ 

(листа, треви, храсти, клони, градински отпадъци и др.)

Биоотпадъци от 
почистване на градинки, 

междублокови 
пространства, спортни 

площадки. 
Дейностите по косене на 
трева, рязане на храсти, 

клони, събиране на листа 
се извършват от фирми, 
сключили договор със 
СО, съгласно одобрени
манипулациони планове

от районните 
администрации 

Кмета на района

Транспортират се от фирмите 
изпълнители до Инсталацията 
за биологично третиране “Хан 

Богров“.

Биотпадъци от 
почистване на паркове, 

градини, обществени 
площи, транспортни зони. 
Дейностите по косене на 
трева, рязане на храсти, 

клони, събиране на листа 
се извършват от 

фирмите, сключили 
договор със СО, 

съгласно одобрени 
манипулациоони планове

от 

Зелена система 

Биотпадъци /зелени-
листа, трева, клони/, 

образувани от 
почистването на фамилни 
градини и  дворове. Трева 

и листа се събират в 
чували, остават се до 
контейнерите за БО. 

Храсти, клони, градински 
отпадъци се събират на 

места, определени от 

Кмета на района

Събират се по график и след заявка от районния 
инспекторат. Транспортират се от фирмите 

изпълнители до Инсталацията за биологично 
третиране “Хан Богров“.

Биотпадъци от фамилни жилища в 
крайградските райони- листа, трева, 

храсти, клони, градински отпадъци се 
събират специално изградени за целта 
ограждения в районите: “Кремиковци“, 

“Връбница“ и “Панчарево“.

Биоотпадъци от 
почистването и 

поддържането на зелени 
площи към търговски 

обекти, производствени, 
стопански и 

административни сгради-
Дейностите по косене на 
трева, рязане на храсти и 
клони се извършват чрез 
индивидуални договори. 
Събират се на мястото на 
образуване в подходящи 

съдове и/или купчини.

ОТ ВСИЧКИ ЗЕЛЕНИ БИООТПАДЪЦИ чрез контролирано 
разграждане на органични материали се получава 
хумусоподобен материал, наречен КОМПОСТ (от 
латински componere - събирам заедно) в някои случаи 
наричан БИОТОР.

П Р О И З Х О Д

Събират се от фирмата по договора 
и се транспортират до Инсталацията 

за биологично третиране “Хан 
Богров“.

Т  Р  А  Н  С  П  О  Р  Т  И  Р А  Н Е

Събират се от ОП “СПТО“ и се 
транспортират до Инсталацията 
за биологично третиране “Хан 

Богров“.


