
ЧИСТОТА-ИСКЪР ЕООД
Управление на отпадъци 

              ...за една чиста околна среда
                    www.chistota-iskar.com

 Фирма “Чистота-Искър” се 
основава през 1998 г. с 
решение на Столичен общински 
съвет;

 Правната форма на фирмата е 
еднолично дружество с 
ограничена отговорност, а 
собственик е Столична община;

 Заети лица в дружеството-200;
 Среден годишен оборот-14 млн. 

лв.
 Осъществява дейностите по 

управление на отпадъци,с цел 
да се предотврати, намали и 
ограничи вредното им 
въздействие;

 Внедрени системи за 
качество,околна среда и 
безопасност:

ISO 9001:2000
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007

 Удостоверение от Камарата на
строителите в България за
вписване в ЦРП на Строителя,
строежи от ІІ до V категория;
 Строежи от благоустройствената
инфраструктура, хидротехническо
строителство и опазване на
околната среда;

1528 София
ул. Искърско шосе 2
tел: 02/973 29 51, 23 10
факс: 02/973 26 52
office@chistota-iskar.com



ДЕПОНИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

Извършваме депониране на неопасни отпадъци от началото на основаването

ни през 1998 г.Освен в експлоатацията, имаме опит и в изграждането на

депа и други съоръжения за третиране на отпадъци.

  1.Общ изглед на депо кв. Суходол        2.Събирателна шахта инфилтрат     3. Мониторнигов пункт



За въстановяване естествения вид на запълнените участъци на депото и

даване на възможност за по-нататъшно правилно използване на територията,

прилагаме комплексен процес по рекултивация, като я развиваме на два

етапа:

Техническа-подготовка на терена,подравняване,отвеждане на

инфилтратни води и сметищни газове,покриване с HDPE фолио,полагане на

хумус.

Биологична-почвоподготовка,залесяване,торене,отглеждане.

В работата по рекултивацията участват инженери,еколози,лесовъди и др.

специалисти.Освен депа, възстановяваме и други нарушени или замърсени

терени, прилагайки подходяща технология.

РЕКУЛТИВАЦИЯ



СОРТИРАНЕ НА БИТОВИ 
ОТПАДЪЦИ

В началото на 2009 г. започнахме
предварително третиране на битови
отпадъци, включващо
сепариране,транспортиране и
оползотворяване.

• вход на отпадъците;
• раздробяване със шредер;
• пресяване /барабанно сито/;
• ръчно сортиране /кабина/;
• пресоване и балиране;
• транспорт до рециклиращи 

предприятия;

Резултат: Намаляване количествата за
депониране и чиста околна среда!



БАЛИРАНЕ 

Като временно решение за 
третиране на  отпадъците се прилага

балирането.

Битовите отпадъци се 
раздробяват и пресоват в 
цилиндрични бали, укрепени с мрежа 
и опаковани със слънцезащитено

фолио.

Производството на балите се 
извършва от балираща машина “Speed 

Baler”,внос от Германия

Балите биват съхранявани на 
отредени за целта места при 
спазване на екологичните 
изисквания,след което се извозват 
до депа за окончателното им 
обезвреждане.



СЪБИРАНЕ И 
ТРАНСПОРТИРАНЕ НА 
БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

 Събиране и транспортиране на битови 
отпадъци и производствени отпадъци, 
приравнени към битовите от 
контейнери за битови отпадъци до 
съоръжения за третиране;

 Събиране и транспортиране на битови 
отпадъци от улични кошчета до 
съоръжения за третиране;

 Събиране и транспортиране на 
едрогабаритни отпадъци и 
нерегламентирано изхвърлени в и/или 
около контейнери за битови 
отпадъци, строителни отпадъци до 
съоръжение за третиране;

 Регистрационен документ №12-
РД-261-05/25.01.2010 за извършване 
на дейности по С-събиране и Т-
транспортиране на отпадъци съгл. 
Чл. 12 ал. 2 т.1 от ЗУО;



ЗИМНО И ЛЯТНО УЛИЧНО ПОЧИСТВАНЕ 

и поддържане на улици и други територии за обществено ползване

В зимни условия: обработване на

пътните платна чрез олужаване със 
специални смеси и избутване на 
снега

В летни условия: механизирано метене

на улици, площади и др., ръчно метене

на тротоари  



ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

 Поддържане проводимостта на 
дъждоприемните шахти, разположени 
по уличните платна;

 Почистване на крайпътни 
отводнителни и предпазни окопи и 
канавки;

 Доставка и поддръжка на съдове за 
битови отпадъци;дезинфекция на 
съдове;

преди

след
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