В А Ж Н О!!!
ОБЯВА

Община Попово сключи договор с фирма за безвъзмездно предаване на
разделно събрани отпадъци от домакинствата, във връзка с изискванията
на чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО.
С договора е осигурена възможност на гражданите на общината да
предават на площадка разделно събрани отпадъци от опаковки, отпадъчни
материали от хартия, пластмаса, метал, стъкло, негодни за употреба
батерии, текстилни отпадъци, обемисти едрогабаритни отпадъци, излезли
от употреба електрически уреди, опасни отпадъци и други видове
отпадъци от домакинствата, включени в разрешението на фирмата.
Община Попово уведомява гражданите, че на площадката ще се
извършва възмездно предаване на отпадъци от черни и цветни метали
(ОЧЦМ) с битов характер от физическите лица. Необходимо е да се
знае също, че съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗУО разплащанията по сделки с
ОЧЦМ, включително на ОЧЦМ с битов характер, се извършва по безкасов
път.
Площадката се намира в гр. Попово, на територията на бившето
предприятие „Ален Мак” и е собственост на „Екостийл” ЕООД.
Повече информация за видове отпадъци които могат да се предават
на площадката може да намерите в Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Код
02 01 10
12 01 01
12 01 02
12 01 03
12 01 04
13 01, 13 02 и 13
03
15 01 10*
16 01 03
16 01 04*
16 01 06
16 01 07*
16 01 13*
16 01 14*
16 01 15
16 01 17
16 01 18
16 05 05
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11*
200101
200102
20 01 11
200121*
200123*
20 01 27*
20 01 28
200133*
200135*
200136
20 01 40
20 03 07

Наименование
Метални отпадъци
Стърготини, стружки и изрезки от черни метали
Прах и частици от черни метали
Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали
Прах и частици от цветни метали
Трансмисионни течности, масла
Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества
Излезли от употреба гуми
Излезли от употреба МПС
Излезли от употреба МПС, които не съдържат течности или други опасни компоненти
Маслени филтри
Спирачни течности
Антифризни течности, съдържащи опасни вещества
Антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14
Черни метали
Цветни метали
Газове в съдове под налягане, различни от упоменатите в 16 05 04
Мед, бронз, месинг
Алуминий
Олово
Цинк
Желязо и стомана
Калай
Смеси от метал
Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10
Хартия и картон
стъкло
Текстилни материали
Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак
Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди
Бои, мастила, лепила/адхезивни и смоли, съдържащи опасни вещества
Бои, мастила, лепила/адхезивни и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27
Батерии и акумулатори, включени в 160601, 160602 и 160603,
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в
200121 и 200123, съдържащо опасни компоненти
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в
200121 и 200123 и 200135
Метали
Обемни отпадъци

Забележка:
- в кодовете 20 01 27* и 20 01 28 попадат следните отпадъци: политура, грунд (за метали,дърво), боя,
багрило, лак (за дърво) и продукти за поддържане на дървени изделия, смоли, лепила, аерозолни бои,
бои за автомобили, бои за оцветяване на яйца, разтворители
- в код 20 03 07 се включват:
едрогабаритни отпадъци от бита като шкафове, гардероби, легла, дивани,фотьойли, матраци и др.

