КАМПАНИЯ НА ОБЩИНА НИКОПОЛ

„ДА ПОЧИСТИМ РАЗДЕЛНО“

ОБЩИНА НИКОПОЛ ВЪВЕЖДА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОНТЕЙНЕРИ.

Биоотпадъци са биоразградими отпадъци от паркове и
градини, хранителни и кухненски отпадъци от домакинството,
ресторанти, заведения за обществено хранене.
Биоразградими са всички отпадъци, които се разграждат
аеробно или анаеробно, като хранителни и растителни
отпадъци.
Вид на биоотпадъка: обелки от зеленчуци и плодове, стайни и градински цветя,
прясно окосена трева, изсъхнали цветя, свежо сено, изсушена трева и листа, слама,
дървесни стърготини, клонки.
Съдове за биоотпадъци: Кафяв контейнер.
Какво не трябва да хвърляме в кафявите контейнери?
Абсолютно недопустими материали: сезал, канап, стъкло,
опаковъчни ленти и мрежи, стреч фолио, кабели, въжета, тел,
инертни материали, пластмасови опаковки, метални
опаковки, хартиени опаковки.
Ползите от разделното събиране на биоотпадъците:
Производство на компост /органична тор/. Компостирането е естествен процес,
представляващ контролирано разграждане на органични материали, чрез анаеробен
или аеробен процес. Използването на компост в почвата увеличава нейните
хранителни вещества и се намалява необходимостта от използването на изкуствени
торове и пестициди;
Намаляване количеството битови отпадъци, постъпващи за депониране;
Намаляване на разходите за сепариране на смесени битови отпадъци
постъпващи в Регионалната система за управление на отпадъците, депо с. Санадиново.
Намаляване на парниковите газове, генерирани при обезвреждане на
отпадъците.
Специализираните контейнери ще бъдат поставени на обособени за целта места за
периода от месец Април до месец Октомври.
Верига на разделното събиране на биоотпадъците до Регионалната система за
събиране на отпадъците, депо с. Санадиново.
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Общият годишен разход за обработка на отпадъка /сепариране, компостиране и
депониране/ планиран за заплащане за услугата на оператора на депото за 2017 г. е в
размер на 186 000 лв.
КАК ДА НАМАЛИМ ТЕЗИ РАЗХОДИ?
След направен морфологичен анализ на отпадъците в община Никопол е установено,
че 36 % от отпадъците могат да се компостират. Това е около 1/3 от общо натрупаните
отпадъци или това са 1 000 тона годишно, с което ще се спестят 39,20 лв./т. за
сепариране и 24,13 лв/т. за депониране, като общо за годината това са 63 330 лв.
НЕКА ДА СПЕСТИМ ВСИЧКИ ЗАЕДНО!
Извозването на събраните биоотпадъци от специализиране
контейнери до депото в с. Санадиново ще се извършва от
звено „Чистота“ при Община Никопол веднъж седмично.

тел. за информация: 06541/21-90

СЪБИРАЙТЕ РАЗДЕЛНО!
ДА ОПАЗИМ ОКОЛНАТА СРЕДА!

