


Местоположение



Община Мездра е средно голяма българска община с 
население от 22 123 души. Тя се намира в Северозападния
регион на България и се простира върху площ от 554 km2. 
Релефът е полупланински с преобладаващи сиви горски
почви. Климатът е умерено континентален. Общината се 
състои от 28 населени места - град Мездра и 27 села. 
Административният център на общината е град Мездра.

Разположен е в живописна котловина между речните 
тераси, на 270 m надморска височина. Град Мездра е 
атрактивен не само с богатата си естествена красота, но и с 
позицията си на пътна и железопътна врата на 
Северозападна България. От другата страна на общината 
преминава път Е 79 и е част от европейския коридор № 4. 
Стратегическата позиция на Мездра на път Е-79 се 
повишава с изграждането на Дунав мост - 2 във Видин.



ОБЩИНА МЕЗДРА



По отношение управлението на отпадъците всички 
населени места  в община Мездра са включени в органи‐
зирана система за сметосъбиране и сметоизвозване на 
битовите отпадъци, които се третират на регионално депо, 
намиращо се на територията на община Враца, при 
с.Косталево. Регионалното депо за твърди битови отпадъци, 
обслужва общините Враца и Мездра. То е първото изградено 
по европейски стандарти, въведено  е в експлоатация от 
месец октомври 2000 г. и е с площ 20,208 дка. Включва: 
Инсталация за сепариране на битови отпадъци, 
производство на  RDF  и депо за третиране на неопасни 
отпадъци. На територията на регионалната система за 
управление на отпадъците няма изградена инсталация за 
биоразградими  и биоотпадъци.





Във всички села са поставени съвременни 
съдове тип „Бобър“ и „Мева“ за събиране 

на битови отпадъци;



Транспортирането на 
отпадъците до 
регионалното депо се 
извършва от 
Общинско
предприятие 
„Чистота” - Мездра–
град Мездра.



На територията на общината е въведена система за разделно
събиране на отпадъци от опаковки от 2007 г. Сключен е договор с
организация по оползотворяване „Екопак“ АД. Системата включва
35 точки с общо 103 трицветни контейнери /пластмаса, хартия и
стъкло/, разположени на територията на гр. Мездра. Най-голямо е
събраното количество от хартия и картон в контейнерите за
разделно събиране на отпадъци от опаковки.
количество от хартия и картон в контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

По отношение на масово 
разпространените отпадъци 
с изпълнители са сключени 

договори за следните 
видове отпадъци: ИУМПС и 

ИУЕЕО.



По отношение на масово

Основните проблеми при разделното събиране на 
хартия и картон са:
1. Големия размер картонени отпадъци (кашони, хартия 
касети) от домакинствата,които не могат да се поставят 
в контейнерите за разделно събиране поради малкия 
отвор. 



2. Замърсяване и примеси в контейнерите за хартия и картон: или защото други кофи са пълни или    защото хората

2. Замърсяване и примеси в контейнерите :  
напр. изхвърлянето в съдовете за разделно 
събиране на отпадъци, различни по вид от 

обозначените. 



3.Клошари,   които събират хартия от 
контейнерите - продават материала и 

получават приходи за това.



Един от основните ни приоритети е свързпо-добро прилагане на системата за 
разделноС участието ни в Проект IMPACTPaperec сме убедени, че 
ще се запознаем с най-добрите практики в областта на събирането 
на хартия и картон и ще придобием по-богат опит в прилагането 
на иновативни технологии, защото IMPACTPapeRec е напълно в 
съответствие с целите на европейските политики.

Един от основните приоритети на
община Мездра е свързан с по-
добро прилагане на системата за
разделно събиране на отпадъци, с
цел управление на отпадъците,
което гарантира чиста и безопасна
околна среда и увеличаване на
количествата рециклирани и
оползотворени отпадъци и
насърчаване на подходящи схеми за
избягване на депонирането и
изгарянето.



МЕЗДРА
Нашия дом, 

Нашето бъдеще



Благодаря Ви за 
вниманието!


