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Програмата за управление на отпадъците на Община Смолян за периода 2016-

2020 година определя рамката за поетапно достигане на стратегическите цели, 

съответстващи на Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. (НПУО), 

чрез изпълнение на мероприятия, дейности и мерки, включени в подпрограми към всяка 

цел. 

Програмата има за цел да отрази актуалното състояние и планиране на 

дейностите с отпадъците на територията на Община Смолян, в съответствие с 

нормативните изисквания. Управлението на отпадъците се осъществява с цел да се 

предотврати, намали и ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и 

околната среда. Формулираните цели са съобразени с елементите на Националната 

програма за управление на отпадъците и Програмата за прилагане на Директива 

99/31/ЕС за депониране на отпадъците. 

Настоящият отчет се изготвя на основание чл.52, ал. 9 от Закона за управление 

на отпадъците и включва информация за извършените през 2017 година мероприятия и 

дейности, чрез които Община Смолян изпълнява изискванията на националното 

законодателство и местната нормативна уредба по отношение на управление на 

отпадъците на територията на общината за постигане на: 

ЦЕЛ 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез 

предотвратяване образуването им  

 

1.1. Актуализиране и допълване на системите за организирано сметосъбиране 

Системата за организирано сметосъбиране на територията на Община Смолян 

обхваща всички 86 населени места. Със заповед № РД-0909/27.10.2016 г. на Кмета на 

общината са определени границите на районите и вида на предоставените услуги по чл. 

62 от Закона за местните данъци и такси, както и честотата на сметоизвозване за 2017 

година. 

Сметосъбирането и сметоизвозването се изпълнява от фирма КЛИНЪР ООД, 

съгласно сключен договор от 30.08.2006 г. за възлагане на обществена поръчка. 

Финансирането на услугите и дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, 

съхранение, сепариране и обезвреждане на битовите отпадъци, както и отчисленията по 

Закона за управление на отпадъците, се осъществява чрез събиране на такса „Битови 

отпадъци“. Тя се определя в годишен размер и е заложена в План-сметката за приходите 

и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбиране и сметоизвозване на 

територията на Общината за съответната година.  
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Приходите от такса смет за 2017 г. са в размер на 2 970 720 лв., а разходите в 

размер на 2 568 519,19 лв..  

 За 2018 год. остава преходен остатък в размер на 397 729,45 лв. 

През 2017 година бяха актуализирани и одобрени маршрутните графици за 

извършване на дейността по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на 

общината.  

През отчетната година от системата за организирано сметосъбиране от община 

Смолян са образувани и събрани 13 547,30 тона смесени битови отпадъци / Таблица 1/  
 
 
Таблица 1. Образувани и събрани смесени битови отпадъци от община Смолян 

  

     

община месец 

кол. образувани БО 

сепарирани                
/т./ 

директно 
депонирани           

/т./ 

ОБЩО ОБРАЗУВАНИ        
БО:   /т./ 

СМОЛЯН 

януари 641,66 38,90 680,56 

февруари 853,60 187,60 1041,20 

март 1000,72 296,12 1296,84 

април 806,26 231,12 1037,38 

май 949,38 248,18 1197,56 

юни 880,16 327,74 1207,90 

юли 963,04 302,10 1265,14 

август 1058,72 291,22 1349,94 

септември 978,98 266,44 1245,42 

октомври 988,78 262,32 1251,10 

ноември 922,30 184,12 1106,42 

декември 819,34 48,50 867,84 

  ОБЩО: 10862,94 2684,36 13547,30 

      

От общо образуваните 13 547,30 т . смесени битови отпадъци след сепариране 

количествата отпадъци подлежащи на обезвреждане чрез депониране са 8 413,36 т. 

На Регионалното депо освен на  битови отпадъци се извършва и обезвреждане чрез 

депониране и на неопасни производствени и строителни отпадъци, съгласно Условията на 

издаденото Комплексно разрешително. Количествата депонирани отпадъци през 2017 г. по 

видове са представени в Таблица 2. 
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Таблица 2 Количества депонирани отпадъци по видове – 2017 год. 

месец смесени битови 
отп. /тон/     

строителни отп. 
/тон/ 

произв. отп. 
/тон/ 

общо                      
/тон/ 

януари 212,03 11,96 83 306,99 

февруари 468,16 57,06 109,06 634,28 

март 625,51 60,2 130,94 816,65 

април 479,61 56,02 133,26 668,89 

май 571,91 68,82 134,6 775,33 

юни 618,58 55,98 87,02 761,58 

юли 1 019,26 40,26 119,66 1179,18 

август 1 112,82 72,36 98,26 1283,44 

септември 989,36 24,64 68 1082 

октомври 955,87 16,36 106,26 1078,49 

ноември 795,44 84,56 106,5 986,5 

декември 564,81 112,12 41,08 718,01 

общо: 8413,36 660,34 1217,64 10291,34 
  
       
 

Количествата депонирани отпадъци през 2017 год. са значително по-малко от 

депонираните през предходните години. Данните са представени в  Таблица 3 

                       Таблица 3 

година 
2017     2016 

 
2015 2014 

Количество 
депониран 

отпадък 
/тон/ 

10 291,34 15 081,37 17 742,91 18 570,19 

 

Това се дължи на факта, че е въведена система за: 

- сепариране на битовия отпадък, при което се отделят хартия и картон, 

метали, пластмаси и стъкло, RDF; 

- разделно събиране на отпадъци от опаковки /хартия, стъкло, пластмаса/ ; 

- разделно събиране на рециклируеми отпадъци /хартия, картон, пластмаса и 

стъкло/ при източника на образуването им – административни, социални и 

обществени сгради, търговски и туристически обекти; 

- разделно събиране на масово разпространени отпадъци – Излязло от 

употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, Негодни за 

употреба батерии и акумулатори /НУБА/; 

- осигурени са площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани 

отпадъци от домакинства, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци; 

- на провежданите информационни кампании. 
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За всички тези дейности на основание чл.19 от ЗУО, общината има сключени 

договори с фирми притежаващи разрешение или регистрационен документ за 

извършване на дейности с отпадъци съгласно Закона за управление на отпадъците. 

 Ползвателите на търговските обекти, производствени, стопански и 

административни сгради в населените места над 5 000 души и курортите, чрез 

информационни кампании, брошури и специално изготвени инструкции качени на сайта 

на общината, се уведомяват за задълженията им да събират разделно различните потоци 

отпадъци и да ги предават на лица притежаващи разрешение, комплексно разрешително 

или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО. 

 Ежегодната оптимизация на система за организирано сметосъбиране и поддържане 

на ефективността й, цели намаляване на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци и 

намаляване на вредното им въздействие върху околната среда и човешкото здраве. 
 

1.2. Подмяна на амортизирани и негодни за употреба съдове за събиране на 

битови отпадъци 

През 2017 година са доставени 200 бр. контейнера тип „Бобър“, като с част от 

тях са подменени негодните за употреба контейнери. 
 

Изпълнението на тези мероприятия цели предотвратяване разпиляване на отпадъци 

в околната среда. 

1.3. Разработване на проекти и/или програми за насърчаване на домашното 

компостиране. 

В населените места на Община Смолян домашното компостиране не е непознато за 

хората. Нашите баби и дядовци са го правили много преди европейското и националното 

законодателство да го оценят като най-полезния от екологична гледна точка начин и по-

доброто решение за справяне с биоразградимите отпадъци. Повечето домакинствата в 

нашите села имат собствени градини и отглеждат домашни животни. Използват много 

голяма част от биоотпадъците за храна на животните и компостират част от животинските и 

зелените си отпадъци. 

Домашното компостиране е една от предвидените от Община Смолян мерки за 

разделно събиране при източника на образуване и оползотворяване на биоразградимите 

битови отпадъци на територията на общината. 

Брошурата е част от предвидените информационни кампании за увеличаване знанията 

и екологичното съзнание на населението и цели да е в полза и помощ на домакинствата, като 

предостави информация за методите, процесите, инструментите и крайния резултат от 

домашното компостиране. 
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1.4. Информиране на населението за начините и местата за изхвърляне / 

предаване на различните видове отпадъци 

И през 2017 година продължи разпространяването на разработените от общината 15 

вида брошури, даващи различна информация. 
 

Европейското и националното законодателство в областта на управление на 

отпадъците поставя пред нас редица отговорности и изисквания за събиране, транспортиране 

и третиране на отпадъците, целящи да се предотврати или намали вредното им въздействие 

върху човешкото здраве и околната среда. 

С информацията в брошурата целим да повишим обществената осведоменост и 

екологично съзнание, както и да провокираме ангажираност сред гражданите, предприятията 

и администрациите за екологосъобразни и законосъобразни дейности с отпадъците на 

територията на общината, спазвайки следния приоритетен ред: 

- Предотвратяване на образуването им; 

- Подготовка за повторна употреба; 

- Рециклиране; 

- Друго оползотворяване; 

- Обезвреждане /напр. депониране/. 

От брошурите населението на общината намира  информация за начините и 

местата за предаване на различните видове отпадъци. 

1.5. Почистване на места, замърсени с отпадъци 

Със заповед № РД-0428/11.01.16 г., на основание разпоредбите на ЗМСМА, ЗУО 

и Наредбата за управление на отпадъците, кметът на общината е определил кметовете на 

населени места да организират и контролират дейностите по управление на отпадъците 

на територията на съответното населено място. 

Независимо от предприетите и описани по-горе мерки за намаляване 

нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, периодично се появяват такива 

замърсявания, основно в покрайнините на населените места, в сервитутите на 

общинските пътища или в коритата на реките. За тяхното почистване през 2017 г. са 

изразходени 52 341,99 лв.. 

Дейностите по почистване на нерегламентираните замърсявания се изпълнява от 

КЛИНЪР ООД, съгласно сключен договор 01.03.2007 г. за възлагане на обществена 

поръчка. 

1.6. Участие в кампанията „Да изчистим България“ 

За поредна година Община Смолян се включи в националната кампанията с 

организирани акции в повечето населени места. Осигурихме необходимите чували и 
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ръкавици за доброволците, както и транспортиране на събраните отпадъци. 
 

На 16.09.2017г. се проведе кампанията „Да изчистим България заедно“. В нея 

взеха участие 470 души на територията на община Смолян. Бяха почистени 25 бр. места 

замърсени с битови отпадъци. Количеството на събраните и извозени отпадъци на депо 

за ТБО „Теклен дол“ е както следва: 

 

  

ОБЩИНА 16.09.17г. –  

до 15.00ч. 

17.09.17г. –  

до 09.00ч. 

17.09.17г.  

след 09.00ч. 

ОБЩО 

КОЛИЧЕСТВО 

Смолян 19.720 т. 17.160 т. 13.940 т. 50.820 т. 

Чепеларе 4.280 т. 1.380 т. 0 5.660 т. 

Баните 0 0 0 0 

 

В кампанията  на територията на Община Смолян се включиха доброволци, фирми и 

ведомства, училища и НПО. 

Почистени бяха територии извън населените места, около реки и водни обекти, 

както и нерегламентирани замърсявания, от които бяха събрани и извозени 50,82 тона 

отпадъци. 

ЦЕЛ 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени 

отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци 

2.1 Разделно събиране на отпадъци от опаковки 

Договорът с № 00п–00–04 за сътрудничество в областта на разделното събиране на 

отпадъци от опаковки на територията на Община Смолян  е сключен на 23.01.2013г г. с  

БУЛЕКОПАК АД. 

Създадената система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, образувани в 

домакинствата, административните учреждения, търговските и промишлени обекти на 

територията на всички деветнадесет населени места на общината използва контейнери за 

събиране на отпадъци от опаковки - тип ИГЛУ/жълт/ за хартиени, пластмасови и метални 

опаковки и тип ИГЛУ /зелено/ за стъклени опаковки. 

  

 През 2017г. са извършени следните дейности: 

 

 Изготвяне на месечен и годишен отчет за количествата събирани отпадъци от 
опаковки от системите за разделно събиране  разположени на територията на 

община Смолян по вид, кодове, сепарирани и предадени за оползотворяване чрез 
рециклиране и/или обезвреждане; 

 Осъществяване на контрол и извършване на  системни проверки на системите за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки  разположени на територията на 

Община Смолян, и отразяването им в протоколи  с приложения( снимков 
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материал). През 2017г. от проверки на системите за разделно събиране 
разположени на територията на Община Смолян са съставени 16 бр. протоколи; 

 Осъществяване на контрол спрямо (графика) честотата на извозване на 

отпадъците от опаковки от системите за разделно събиране разположени на 
територията на гр.Смолян заложен в Програмата за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки на Община Смолян.  

 През месец декември 2017г. във връзка със организирането на разделното 

събиране  на отпадъци от опаковки в к.к Пампорово, на работна среща съвместно 

с Община Смолян, Община Чепелареq фирмата подизпълнител „ТОМОВ–ТРЕЙД“ 

ЕООД и Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в к.к Пампорово  се 

организира подготовка по дейностите  по разделното събиране на отпадъци от 
опаковки на територията на к.к Пампорово, като целта е да бъдат обхванати 

всички търговски обекти. Предоставени са материали за дейността разделно 

събиране на отпадъци от опаковки от тип чували „Бег–Бег“ и са обособени 

мобилни пунктове за събиране на отпадъци от опаковки. 

В изпълнение на т. 7 от Програмата за разделно събиране на отпадъци от опаковки в 

гр.Смолян  изготвяне на план за информиране и превличане на потребителите за 

прилагането на разделно събиране на отпадъците от опаковки, включително образователни 

програми, насочени към детските градини, училищата и други през 2017г. бяха приоритетни 

за изпълнение. В тази връзка през 2017г. се осъществиха дейности, мероприятия и 

информационно–образователни инициативи обхващащи училища, детски градини и 

населението на гр.Смолян; 

o През месец март 2017г. за кампанията пролетно почистване на община 
Смолян, Булекопак АД предостави безвъзмездно 150 зелени и 400 жълти 

чували за разделно събиране на отпадъци от опаковки; 

o С договор за дарение към община Смолян от 20.04.2017г., Булекопак АД 

обезпечи финансово провеждането на детски конкурс и еко празник проведен 

в детска градина „Зорница“ на гр.Смолян; 

o На 26.10.2017г. представители на Булекопак АД посетиха и организираха 
мултимедийни презентации пред 8,9,10,11 и 12 клас в Професионална 

гимназия по приложни изкуства в гр.Смолян; 

o Разпространение в учебни заведения, културни учрежденията и детски 

градини картонени контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки 

и брошури; 
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ГОДИШНА СПРАВКА ЗА СЪБРАНИТЕ РЕЦИКЛИРУЕМИ ОТПАДЪЦИ ОТ 

СЪДОВЕТЕ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ 

Община/рай

он 

Количест

во 

отпадъци 

за 

сепарира

не на 

вход 

(т./месец) 

Количество 

сепарирани 

отпадъци на изход по 

видове 

Количество 

отпадъци негодни 

за рециклиране 

след сепариране  

(т./месец) (т./месец) 

код на 

отпадъка 

количест

во 

(т./месец

) 

код на 

отпадъка 

количе

ство 

(т./мес

ец) 

Смолян 9,935 

19 12 01 4,373 

19 12 12 1,987 

19 12 04 3,376 

19 12 02 и 

19 12 03 
0,199 

19 12 05 0,000 

 

 

 

2.2. Отчет на основание Договор № СИ и ОС 14–07–04/08.07.2014г. за 
Сътрудничество в областта на  разделно събиране на битови отпадъци на територията 
на  общината за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метал, пластмаса и 

стъкло.  

 

На основание чл. 1 от Договора „ТОМОВ–ТРЕЙД“ ЕООД се задължава да 

извършва разделно събиране, съхранение, транспортиране, сортиране и обработка на 

отпадъците от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, образувани от 

домакинствата, административните учрежденията, училищата, търговските и 

туристически обекти на територията на Община Смолян. 

   

 Упражняване на контрол по спазване на изискванията на националната и 

общинска нормативна уредба по управление на отпадъците в частност отпадъци 

обозначени с маркировка за разделно събиране, рециклиране и/или 

оползотворяване: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло; 

 Провеждане на планувани и инцидентни проверки на търговски обекти на 

територията на гр.Смолян и отразяване на показанията в 5 бр. вътрешни 

протоколи; 

 Подготовка на ежемесечни отчети за събирани количества по кодове и видове на 
отпадъци обозначени с маркировка за разделно събиране. Изготвяне на месечни 

отчети за приети отпадъци от хартия и картон, пластмаса и стъкло от физически 

лица, общинска администрация, общински обекти, търговски обекти, промишлени 

обекти;  

 Съгласно чл.19, т.6 от ЗУО и чл.37 от Наредбата за управление на отпадъците в 

Община Смолян, приета с Решение №711/27.06.2014г. на Общински съвет – 

гр.Смолян, касаещи собствениците/ползватели на търговски обекти се забранява 

изхвърлянето на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно 
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събиране и други отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаси, стъкло и 

метали в контейнерите предназначени за смесен битов отпадък.С цел по–

ефективното изпълнение на изискванията на чл.19 т.6 от ЗУО и настоящата 

Наредба за управление на отпадъците в Община Смолян се изготви списък на 
ползватели на търговски обекти разположени на територията на Община Смолян , 

на които да бъдат предоставени материали– чували от тип „Биг–Бег“, за дейността 
– разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на гр.Смолян, 

съставени  26 бр. констативни протоколи с предписания; 

 Осъществяване на контрол на графика за извозване на отпадъците от опаковки от 
всички търговски обекти в гр.Смолян; 

 На основание новата Наредба за управление на отпадъците на Община Смолян на 
всички юридически лица, притежатели на кафе машини, автомати за напитки и 

други опаковани хранителни стоки, бяха раздадени указания с предписания; 

 

        

№ НАИМЕНОВ
АНИЕ / КОД 

НА 
ОТПАДЪКА 

ТЪРГОВСКИ 
ОБЕКТИ 

/кг./ 

ПРОМИШЛЕ
НИ ОБЕКТИ 

/кг./ 

АДНИМИ
СТРАТИВН
И СГРАДИ 

/кг./ 

ФИЗИЧЕС
КИ ЛИЦА 

/кг./ 
ОБЩИ 

КОЛИЧЕСТВА  
/кг./ 

1 
ХАРТИЯ   
19 12 01 

49 023  127 122 210  229  176.584  

2 
ПЛАСТМАСА  

19 12 04 
10 691  23 743  22  183  34.639  

3 
СТЪКЛО  
19 12 05 

2563 т. 0,00кг. 0,00 кг. 3325 кг. 5.888 кг. 

 

 

 

 

2.3. Отчет във връзка с изпълнението на Договор за дейности с отпадъци № СД и Е 

14–01–03/17.01.2014г.сключен между Община Смолян и фирма  „РОСТЕР“ ООД, за 

безвъзмездно предаване на разделно събирани отпадъци от домакинствата, в т.ч. 

едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и др. на територията на гр.Смолян. 
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№ 

 
КОД 

 
НАИМЕНОВАНИЕ НА 

ОТПАДЪКА 

 
МЯРКА 

 
КОЛИЧЕСТВО 

 
ЗА ДЕЙНОСТ 

ПО 
ОПОЛЗОТВОР

ЯВАНЕ 

 
1 

 
150104 

 
Метални опаковки 

 
кг 

 
488.170 

 
R12-

сортиране,R1
3-съхранение 

 
2 

 
200101 

 
Хартия и картон 

 
кг 

 
32367.000 

 
R12-

сортиране, 
балиране,R13
-съхранение 

 
3 

 
200136 

Излязло от употреба 
електрическо и 

електронно 
оборудване-големи 
домакински уреди 

 
кг 

 
23982.000 

 
R13-

съхранение 

 
4 

 
200136 

Излязло от употреба 
електрическо и 

електронно 
оборудване-малки 
домакински уреди 

 
кг 

 
0.000 

 
R13-

съхранение 

 
5 

 
200139 

 
Пластмаси 

 
кг 

 
1475.500 

 
R12-

сортиране,R1
3-съхранение 

 
6 

 
200140 

 
Метали-цветни 

 
кг 

 
8702.470 

 
R12-

сортиране,ря
зане,балиран

е, R13-
съхранение 

 
7 

 
200140 

 
Метали-черни 

 
кг 

 
171057.820 

 
R12-

сортиране,ря
зане,балиран

е, R13-
съхранение 

 

  

 

 

2.4. Отчет на във връзка с изпълнение на Договор №СД и Е 14–01–02/17.01.2014г.за: 

Безвъзмездно предаване на разделно събирани отпадъци от домакинствата, в т.ч. 

едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и др. на територията на гр.Смолян. 
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Справката за количествата предадени Масово разпространени отпадъци от ф-ма „Томов 

Трейд“ за 2017г. е представена като приложение №1 към отчета. 

 

   

2.5. Във връзка с изпълнение на сключен договор между Община Смолян  и „Елтехресурс“ 

АД от 01.01.2015г. за  разделно събиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване (ИУЕЕО), флуоресцентни и луминесцентни лампи и други живак 

съдържащи предлагаме отчет за количествата приети отпадъци за 2017г. на територията на 

Община Смолян. 

 ИУЕЕО от Общинска администрация –812 кг.; 
 ИУЕЕО от физически и юридически лица – 4581.00кг.; 

През 2017г.– 2018г. тече кампания за предаване на излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване чрез заявка за извозване на безплатен телефон 0800 14 100 

валиден за територията на цялата страна. 

 

 

№ 

Наименование на 

отпадъка 

Код на 

отпадъка 

Общинска 

Администрация 

Физически и 

Юридически 

лица 

 
1 

Флуоресцентни тръби и 
други отпадъци 
съдържащи живак 

 
      20 01 21* 

 
0,00кг 

 
         0,00кг 

 
2 

ИУЕЕО(Излязло от 
употреба електрическо 
и електронно 
оборудване),различно 
от упоменатото 

20 01 36 
 20 01 21* 
20 01 23 
20 01 35 

 
812 кг 

 

 
4581.00кг 

 

2.6. Договор за сътрудничество от 01.10.2015г. в областта на разделното събиране на 
негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) между Община Смолян и 

„Екобатери“АД . 

 

 Общо приетите количества отпадъци негодни за употреба батерии и акумулатори 

(НУБА) от физически и юридически лица на територията на Община Смолян за 
периода от 01.01.2017г. – 31.12.2017г. с код  16 06 04   са 573.00 кг.; 

 Общо приети количества отпадъци негодни за употреба батерии и акумулатори 

(НУБА) от Общинска аднимистрация за периода 01.01.2017г.–31.12.2017г.  
с код 16 06 04  са  319.00кг. ;  

 
          

2.7.Във връзка с изпълнение на  Договор с № ПНО–ОП–16–09–10/15.09.2016г. сключен 

между община Смолян и „Еко –Титан Груп“ АД за експлоатация и поддръжка на 
инсталациите за сепариране и компостиране на ТБО (твърди битови отпадъци) на 
„Регионалното депо за  неопасни твърди битови отпадъци – Теклен дол“ на гр.Смолян, за 
общините Смолян, Чепеларе, Баните, предлагаме годишен отчет за  2017г. за количествата 

сепарирани битови отпадъци от трите общини участващи в Регионалното сдружение за 
управление на отпадъците. 
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Период  

календарн

а година 

Общо 

кол.  

ТБО на 

вход 

СИ 

Общо  

кол. 

депонира

ни 

отпадъци 

след 

сепарира

не 

 

Произве

дено 

RDF - 

гориво 

от 

отпадъц

и 

Хартия 

и 

картон  

Пластмас

а/ 

найлон/ 

Черни 

метали 

Цветни 

метали 

Стъкло 

мес./год 

Код отп. 

20 03 01 

/кол.тон 

 Общо 

кол./тон 

 Общо 

кол./тон 

Код отп. 

19 12 01  

кол./тон 

Код отп. 

19 12 04 

кол./тон 

Код отп. 

19 12 02 

кол./тон 

Код отп. 

19 12 03 

кол./тон 

Код отп. 

19 12 05 

кол./тон 

Януари 906,27 244,52 581,24 10,8 41,25 27,18 1,28 0 

Февруари 1197,04 393,44 680,94 24,34 65,68 26,8 5,84 0 

март 
1342 441,72 764,92 16,86 65,3 45,8 7,4 0 

април  1080,72 333,08 626,58 40,28 46,36 25,52 6,9 2 

май/ 1238,16 422,2 761,28 10,2 18,3 18,68 1,32 6,18 

юни 1174 387,94 710,98 33,8 21,22 5,2 6,12 8,74 

юли 1295,24 964,54 201,86 29,3 66,46 19,86 3,76 9,46 

август 1419,4 1101,5 179,44 32,74 67,78 26,96 3,12 7,86 

септември 1289,02 951,86 237,72 28 48,88 15,48 1,06 6,02 

октомври 1303,36 914,2 271,52 37,86 57,72 14,36 1,4 6,3 

ноември 1177,54 780,5 269,3 35,86 60,42 24,06 1,02 6,38 

декември 1072,46 675,82 281,3 27,4 55,9 23,62 1,04 7,38 

ОБЩО: 14495,21 7611,32 5567,08 327,44 615,27 273,52 40,26 60,32 

 

 

След въвеждане в експлоатация на инсталацията за сепариране е изпълнена основната 
цел на програмата за управление на отпадъците, а именно намаляване количеството на 
отпадъците подлежащи на обезвреждане чрез депониране. Видно от таблицата, от 
Регионалното сдружение за управление на отпадъците за общините Смолян, Чепеларе и 

Баните от приетите за сепариране 14 495,21 т. битов отпадък, депонираните количества са 

7 611,32 т.. Рециклируеми отпадъчни материали /хартия, пластмаса, картон, RDF и др./ са 
6 883,89 тона, и  представляват 47,49% от общото тегло на битовия отпадък. 

От общо сепарираните 14 495,21 т. битови отпадъци, от община Смолян са 10862,94 т. 

След сепарирането им са отделени 5 133, 94 тона рециклируеми отпадъци /хартия, 

пластмаса, картон, RDF и др./, които представляват 47,26%. Оценката за изпълнение на 
целите по чл. 31 от ЗУО, се извършва от ИАОС и зависи, и от представените в ИАОС 

годишни отчети от фирмите извършващи дейности с отпадъци на територията на община 

Смолян /Томов Трейд ООД, Ростер ООД, Булекопак АД, „Екобатери“АД, „Елтехресурс“/. 

 

2.8.Изпълнение на мерки при управление на строителните и производствените отпадъци 

Дейностите, свързани с управлението на строителните и производствените отпадъци 

и контрола върху тях са регламентирани със Закона за управление на отпадъците, Наредбата 
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за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, 

както и с общинската наредба за управление на отпадъците. 

Основното количество строителни отпадъци се генерира от дейността на фирми, 

извършващи строителна и ремонтна дейност, като през 2017 год. са депонирани 660,340 т. 

Производствените отпадъци, които не подлежат на рециклиране и нямат опасни 

свойства,  след  становище от РИОСВ-Смолян по Докладите от основно охарактеризиране на 

отпадъците се приемат на Регионалното депо за обезвреждане чрез депониране. През 2017 г. 

са депонирани 1 217,64 т. производствени отпадъци. 

Предаването и приемането на строителните и производствените отпадъци се 

извършва въз основа на писмен договор с лицата, при чиято дейност се образуват 

отпадъците. През 2017 год. са сключени 19 договора за приемане на строителни отпадъци и 

23 договора за приемане на производствени отпадъци. 
 

ЦЕЛ 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна 

среда 

3.1. Извършване на контрол върху дейностите по управлението на отпадъците и 

ефективно прилагане на общинската нормативна уредба. 

Наредбата за управление на отпадъци на територията на Община Смолян е приета с 

Решение № 711/27.06.2014 г. на Общински съвет Смолян. Разработена е в съответствие с 

изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му. През 2017 година същата не е изменяна и допълвана. 

Кметовете на населените места, специалистите и експертите в общината извършват 

ежедневен контрол върху дейностите по управлението на отпадъците и ефективното 

прилагане на общинската нормативна уредба. 

От извършените проверки са съставени 468 бр. моментни протокола и 36 бр. 

констативни протокола с предписания за отстраняване на нарушения. 

Води се ежемесечна отчетност по отношение на управление на отпадъците в 

общината. 

ЦЕЛ 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане 

йерархията на управление на отпадъците 

4.1. Поддържане на достъпна и актуална информация за дейностите с отпадъци  

Сайтът на Община Смолян се актуализира непрекъснато, тъй като той е основен 

източник за информация, относно развитието на Общината и дейността на общинската 

администрация, свързана с изпълнение и отчитане на стратегическите политики и в частност 
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политиката по управление на отпадъците.  

Настоящият годишен отчет ще бъде публикуван на официалната страница на 

общината за информиране на обществеността и заинтересованите страни. 

4.2. Повишаване на екологичното съзнание 

През 2017г. са изготвени и разпространени следните информационни материали: 

1. Рециклиране на пластмаса; 

2. 8 стъпки за един по – добър свят; 

3. Защо е толкова важно да пестим енергия; 

4. Вие можете да давате пример; 

5. Управление на строителните отпадъци; 

6.  Електромагнитни полета и лъчения; 

7.  Как да се справим с боклуците и да запазим нашата планета чиста; 

8.  Замърсяване на градския въздух; 

9.  Рециклирането на батерии; 

10.  Какво се случва с излезлите от употреба гуми; 

11.  Опасни отпадъци от домакинства;. 

12.  Компостирането – Нулево депониране на биоразградими отпадъци;  

13.  Нека намалим обема на отпадъците, които изхвърляме всеки ден; 

14.  Интересни факти и полезни съвети: Хартия/Пластмаса; 

15.  Интересни факти и полезни съвети: Стъкло/Метали. 

С изготвянето, разпространението и публикуването на представените в отчета 

брошури, както и организирането на мероприятия и акции за почистване се цели повишаване 

обществената осведоменост и екологично съзнание на гражданите, предприятията и 

администрациите на територията на Община Смолян. 

 


