
ОБЩИНА  СМОЛЯН  
MUNICIPALITY OF SMOLYAN 

бул. „България” № 12, 4700 Смолян, България 

Bulgaria, 4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd 

Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26 

e-mail:obshtina_smolyan@abv.bg, www.smolyan.bg 
 

 

ДОГОВОР ЗА СЬТРУДНИЧЕСТВО 
 

 

Рег.№………………………………………… 

 

 

 

Днес, ………………….., в гр. Смолян на основание чл.20, ал.1, от Закона за 
управление на отпадъците Дв.бр.53 от 13.07.2012г. между 

  

 ОБЩИНА СМОЛЯН 
ЕИК по БУЛСТАТ: 000615118,  Идентиф. № по ДДС: BG 000615118, 

Седалище: гр. Смолян, бул. България 12 

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян, бул. България 12 

Телефон: 301 626 62, Факс: 301 624 26 

e-mail: obshtina_smolyan@abv.bg 

Представлявана от: НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ - кмет на общината, и СТЕФКА  

КАВАРДЖИКОВА – началник на отдел „ФСДБЧРиФК“ в дирекция „ФСДБ“ 

на общината, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна 
и  

 .......................................  

БУЛСТАТ: …………………. 

Седалище: ………………………………………………………………………. 

Адрес за кореспонденция: ……………………………………………………… 

Телефон: ............................................................ 

e-mail: ................................................................ 

Представлявано от .................................................................. 
наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна 
и като се има предвид, че …………………… притежава Разрешение за 
извършване на дейности с отпадъци, издадено от РИОСВ-Смолян, 

………………………………….се сключи настоящия Договор за 

сътрудничество в областта на разделното събиране на битови отпадъци 

на територията на общината за следните отпадъчни материали: 

хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло 

 

ПРЕАМБЮЛ 
 

……………. е фирма, която притежаващ ................................................ отпадъци 

…………………………………………. Фирмата има за цел да предоставя 
икономически приемливо и дългосрочно решение за постигане на цели за 
рециклиране и оползотворяване на отпадъците от хартия и картон, метали 

пластмаси и стъкло; 
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• Община Смолян желае да приложи разделното събиране, съхранение на 
отпадъците от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, образувани в 
домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, 

заведения за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, 

забавление и туризъм. 

 

•  С този договор страните целят да уговорят рамката на взаимоотношенията си и 

разпределението на отговорностите си с цел планиране, организиране и 

прилагане на система за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на 
хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло на територията на Община Смолян, 

която допринася за достигане целите по на ЗУО, осигурява високо ниво на 
защита на околната среда и по този начин е в полза на жителите на Общината. 
 

І. ПРЕДМЕТ И ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл.1 ……………………… се задължава да извършва разделното събиране, 
съхранение, транспортиране, сортиране и обработка на отпадъците от хартия и картон, 

метали, пластмаси и стъкло, образувани от домакинствата, административните 
учреждения, училищата, търговските и туристическите обекти на територията на 
Община Смолян с активното съдействие на общинската управа. 
 

ІІ. ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ В СИЛА: 

 
Този договор влиза в сила при настъпването на следните събития: 

Чл.2 Получаване на одобрение за сключване на договора, от Общинския съвет 
на Община Смолян на основание чл. 20, ал. 1 от ЗУО. 

 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 
     Чл.3 Задължения на община Смолян: 

/1/Община Смолян се задължава да организира и контролира прилагането на система за 
разделното събиране, съхранение, транспортиране, сортиране и обработка на 
отпадъците от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло на територията на общината. 
/2/За изпълнение на задълженията си по ал. /1/, Общината сключва настоящия договор 

за изпълнение на посочените дейности с лица, притежаващи съответните разрешения 
или регистрационни документи по чл. 20, ал. 1 от ЗУО. 

/3/Общината се задължава да осигури приемането на подходяща нормативна уредба, 
която да регламентира, насърчава и съдейства за разделното събиране на отпадъците от 
хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло на нейна територия.    
/4/Общината се задължава да информира незабавно ....................................... за всяко 

отклонение от изискванията по т. 1.1., както и за всяко известно на Общината 
обстоятелство, което е попречило или е в състояние да попречи на изпълнението на 
задълженията по договора. 
/5/Общината се задължава да упражнява контрол по спазване на изискванията на 
националната и общинска нормативна уредба по управление на отпадъците в частност 
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от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, в рамките на дадените и от закона 
правомощия, както следва: 

 Планувани и инцидентни проверки на контейнерите и отразяване на показанията 
в Констативни протоколи; 

 Ежемесечни отчети за събрани количества по видове, които да бъдат 
публикувани на сайта на общината; 

 Ежемесечни отчети за изпълнение на графика на извозване на събрани 

количества; 
/6/ Общината се задължава да съдейства  при прилагането и  изпълнението на програма 
за обучение насочена към подрастващите в детските градини и училищата на 
територията на Общината, разработена съвместно с  ............................................................ 
/7/ Задълженията на общината, за предоставяне на информация на гражданите по 

прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и 

информационни кампании и работа с обществеността, са както следва: 
 

 След сключване на договора информацията по договора да бъде качена на сайта 
на община Смолян; 

 Всички прояви и мероприятия залегнали в програмата за разделно събиране на 
рециклируемите отпадъци да бъдат публикувани на страницата на община 
Смолян и отчета им също. 

 

Чл.4 Задължения на „…………………………… 

/1/ да извършва за своя сметка разделното събиране на отпадъци от хартия и картон, 

метали, пластмаси и стъкло на територията на община Смолян; 

/2/ има право да избере подизпълнител след предварителното му одобрение от Кмета на 
община Смолян; 

/3/ да изработи контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки и 

разполагането им на различни точки на територията на града съобразени с 
концентрация на търговски обекти, административни сгради, питейни заведения и др.;   

/4/до 10 число на месеца да се дава информация за събрани количества за предходния 
месец. 

/5/ най-късно до 1януари 2020год. Да подготвя за повторна употреба и рециклиране 
отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от 
домакинствата и подобни отпадъци от други източници, но не по-малко от 50 на 100 от 
общото тегло на тези отпадъци.. Тези цели трябва да се постигат поетапно: 

 до 1 януари 2016г. – най-малко 35 на 100 от общото тегло на отпадъците; 
 до 1 януари 2018г. – най-малко 55 на 100 от общото тегло на отпадъците; 
 до 1 януари 2020г. – най-малко 70 на 100 от общото тегло на отпадъците 

/6/ да разработва съвместно с община Смолян програма за разделно събиране на 
рециклируемите отпадъци;  

/7/ да организира на мероприятия свързани с разделно събиране на отпадъци от 
домакинствата например: мобилни пунктове в трите квартала на град Смолян; 

/8/ да организира мероприятия в учебните заведения с подобна насока. 
 

ІV. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ 
Чл.5 Измерването на количествата разделно събрани и сортирани отпадъци от хартия и 

картон, метали пластмаси и стъкло в изпълнение на задълженията по този договор се 
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извършва на площадката и с технически средства на фирма ..................................... , 

където се оползотворяват или рециклират отпадъците. 
 

Чл.6 ............................................. носи пълна отговорност за всички вреди, нанесени на 
околната среда умишлено или по непредпазливост във връзка с изпълнението на 
настоящия договор. 

 

V. СРОК НА ДОГОВОРА 

 
Чл.7 Срокът на договора е за 3 /три/  години от датата на подписването му. 
 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл.8 Прекратяване от ................................................. 
/1/ Този договор може да бъде прекратен едностранно от .............................................. с 
едномесечно предизвестие при възникване на някое от следните събития: 
т.1 нарушение от страна на Общината на нейните задължения, или ангажименти 

съгласно този Договор, което има съществен неблагоприятен ефект върху правата и 

отговорностите на ........................................................... 
   

/2/ В случай на прекратяване на договора съгласно предходния член 

.............................................. е длъжен да посочи писмено пред общината естеството и 

размера на неизпълнението. 

 

Чл.9 Прекратяване от общината 
Този договор може да бъде прекратен едностранно от Община Смолян с едномесечно 

предизвестие единствено в случай, че .................................... не изпълнява задълженията 
си по този договор и такова неизпълнение продължи 30 дни след като 

................................................. е бил уведомен от Общината. 
 

Чл.10 Независимо от член 8 и 9 по-горе този Договор може да се прекрати и в следните 
случаи: 

 по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, с едномесечно 

предизвестие; 
• при загубване от страна на ................................... на разрешение или 

регистрационен документ; 
 

VІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
 

Чл.11 Страните по този Договор се освобождават от отговорност за нарушение или 

неизпълнение на задълженията, когато нарушението или неизпълнението се дължи на 
непреодолима сила. 
 

Чл.12 Непреодолима сила по смисъла на този Договор е всяко непредвидимо или 

непредотвратимо събитие с извънреден характер, което е настъпило след датата на 
сключване на  този Договор и е извън контрола на страните, и вследствие на което 

изпълнението на съответните задължения става невъзможно. 
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Чл.13  Страната, засегната от непреодолима сила, предприема всички необходими 

действия и мерки, за да сведе до минимум всички вреди и загуби, и уведомява писмено 

другата страна веднага, щом узнае за настъпването на непреодолимата сила /но не по-

късно от 10 /десет/ дни след узнаването/. В уведомлението се описва достатъчно 

подробно настъпилото събитие и действията, предприети от страната за ограничаване на 
последиците му. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 
вреди. 

 

Чл.14 Ако предвиденото уведомяване бъде извършено, изпълнението на задълженията 
на страната, засегната от непреодолима сила, се спира за времетраенето на събитието. 

Ако събитието продължи повече от 6 месеца, страните могат да се споразумеят да 
прекратят този Договор и всички произтичащи от него задължения / задължения, 
възникнали преди настъпването на непреодолимата сила/.  
 

Чл.15  Страните не могат да се позовават на непреодолима сила, когато събитието е 
причинено от тяхна небрежност или умишлено действие. Недостигът на парични 

средства не представлява непреодолима сила. 
 

Чл.16  Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по Договора, е била 
в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 
 

VІІІ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 
 

Чл.17 Този Договор и правата и задълженията по него се регулират и тълкува в 
съответствие с правото на Република България. 
 

Чл.18 Всички спорове и разногласия между страните , възникнали във връзка с клауза 
на Договора и отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или 

прекратяване, се разрешават чрез преговори. Ако страните не се споразумеят, те отнасят 
въпроса на арбитраж съобразно българското законодателство пред Арбитражния съд 

към Българската търговско-промишлена палата със седалище София, България, 
съгласно неговия правилник и процедури и в съответствие с българското материално 

право. 

 

ІХ. ДРУГИ 
 

Чл.19 Този Договор изразява пълното споразумение между страните относно неговия 
предмет и замества всички предходни писмени или устни уговорки и споразумения 
между тях.  Страните са съгласни, че никоя от тях не е сключила Договора, като разчита 
на декларация, гаранция или задължение, които не са посочени в този Договор. 

 

Чл.20  Измененията на този Договор имат сила, само ако са извършени в писмена 
форма и са подписани от ............................................... и Община Смолян.  

  
Чл.21  Всички клаузи на Договора са задължителни и пораждат ползи за страните по 

него и за техните правоприемници по закон или по договор. 
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Чл.22  Страните се споразумяват, че еднократното или частично упражняване на право, 

правомощие или привилегия по този Договор няма да бъде пречка за повторното или 

по-нататъшно упражняване на същите или за упражняването на друго право, 

правомощие или привилегия от ......................................................... и Общината съгласно 

условията на Договора, освен ако подобно упражняване противоречи на закона или 

попада извън установените давностни срокове. 
  

 

 

Чл.23 Ако някоя клауза на този Договор е недействителна  или неизпълнима, доколкото 

е възможно всички останали клаузи на Договора остават в сила и са задължителни за 
страните по него. 

 

 

 

Чл.24 Всички приложения, които са прикрепени към Договора или към които той 

препраща, съставляват неразделна част от него: 

Този Договор е съставен в три оригинални екземпляра / по един екземпляр на всяка от 
страните и един за МОСВ/. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ неразделна част от договора са, както следва: 
• Приложение 1. Списък на административните учреждения, училищата, 

търговските и туристическите обекти на територията на Община Смолян, които 

ще се обслужват от фирма ..........................................;  . 

• Приложение 2. График за събиране и извозване на хартия и картон, метали, 

пластмаса и стъкло; 

• Приложение 3. Решение № 677/21.05.2014г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН; 

• Приложение 4. Разрешение за извършване на дейности с отпадъци, издадено от 
РИОСВ-Смолян, ……………………………………….г. 
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Приложение №1 

 

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, УЧИЛИЩА, 

ТЪРГОВСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ НА   ТЕРИТОРИЯТА НА   

ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

 

І.УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН 
1 Пловдивски университет  

2 Технически колеж 

3 Варненси университет 

4 І СОУ"Св.Св.Кирил и Методий 

5 ІІ ОУ Проф.Асен Златарев 

6 ІV ОУ Стою Шишков 

7 V ОУ Юрий Гагарин 

8 VІ ОУ Иван Вазов 

9 VІІ СОУ Отец Паисий 

10 ГПЧЕ Иван Вазов 

11 ПМГ Васил Левски 

12 ПГИ Карл Маркс 

13 ПГС Никола Вапцаров 

14 ПГТТ Христо Ботев 

15 ПГТ /туризма/ 

16 ПГПИ /художественото/ 

17 ЦДГ 1 Слънце 

18 ОДЗ 2 Синчец 

19 ОДЗ 3 Родопчанче 

20 ОДЗ 4 Радост 

21 ОДЗ 5 Шина Андреева 

22 ОДЗ 6 Зорница 

23 ЦДГ 8 Вела Пеева 

24 ЦДГ 10 Детелина 
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25 ОДЗ 11 Митко Палаузов 

 ІІ.ОБЩИНСКИ СТРУКТУРИ 
1 Регионален исторически музей 

2 Регионална библиотека  

3 Регионална галерия 

4 Читалища 

5 Община Смолян 

6 Родопски драматичен театър 

7 Планетариум 

ІІІ.АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ГР.СМОЛЯН 

1. Областен управавител 

2. Съдебна палата 

3. РДВР-гр.Смолян 

4. РУГ-Смолян 

5. РИОСВ 

6. Български пощи 

7. Областно пътно управление 

             

  ІV. ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР.СМОЛЯН 
Кв. Каптажа 

1 Хотел-ресторант "Кристал" ул. Ал. Константинов 1  
 

2 Хотел-ресторант "Рибката" ул. Ал. Константинов 1  
 

3 Магазин за хр. Стоки "Каптажа" ул. Невястата 12  
 

4 Магазин за хр. Стоки  ул. Невястата 10  
 

5 Бемзиностанция OMV ул. Първи май 52 
 

6 Снек-бар "Аникс" ул. Гоце Делчев 2 (от дясната страна на OMV, над 5-то) 
 

7 Хотел "Соколица" 
 

8 Аптеки 
 

Кв. Стар център 

 

1 Магазин хранителни стоки ул. Хр. Смирненски 1  
 

2 Аптека Автогара-Смолян бул. България 85 ЕТ "Алгоритафарм"  
 

3 Магазин бул. България 79 ЕТ "СЕРЖ" 
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4 Павилион за закуски + бар "ТАНЯ" бул. БЪлгария 79 ЕТ " Таня Касабова"  
 

5 Магазин за домашни потреби ул. Възраждане 1  
 

6 Магазин хранителни стоки ЕТ " Василиус 91" ул. Възраждане 2   
  

7 Магазин  Дом на майстора бул. България 86  
 

8 Санитарен магазин "Гайко" ЕООД бул. България 86 
 

9 Магазин Домашни потреби + дрехи "Стеф" бул. България 88 ЕТ "Пашо"  
 

10 Магазин за техника "АСПРА-2" "Корект" ЕООД бул. България 86 
 

11 Детски магазин "Буратино" бул. България 84  
 

12 Магазин  "Чист дом" бул. България 77 до Таверната "МИМ" ЕООД 
 

13 Стол за хранене на ТПК 1 май бул. България 75 
 

14 Клуб на пенсионера бул. България  
 

15 Магазин "Всичко за дома" бул. България 65  
 

16 Сладкарница "Принц" ул. Кап. П. Войвода 2 ЕТ "Ангел Узунов - Копир" 
 

17 Магазин за дрехи (ТСМ) ул. Здравец 1 (с/у Гастронома) "Евромарк" ООД 
 

18 Гастроном ПВК "Орфей" бул. България 73  
 

19 клуб"ЛИК"бул.България 69 
 

20 Магазин за обувки бул.България 69 
 

21 Детски магазин"Детски свят" бул.България 69 
 

22 Хранителен магазин "Черен Петър"бул. България 67, ЕТ "Асен Асенов" 
 

23 Кафе-ресторант "При Даскала" бул. България 
 

24 Магазин  "Леда"(сувенири,дом. Потреби,подаръци) бул. България 72 
 

25 Книжарница "Книжовност" (старата) бул. България 72  
 

26 Магазин " Вима" по стълбите с/у "Архитекта"  бул. България 72 
 

27 Магазин " Тоти" бул. България 72 
 

28 Книжарница " Нанси" бул. България 59 
 

29 Кафе-аперитив "Архитекта" бул. България 57 
 

30 Спортен магазин 
 

31 Магазин за сувенири 
 

32 Магазин за дрехи "Таня"  
 

33 Магазин за дрехи 'Бейб"" бул. България 64 
 

34 Магазин "Луксозно бельо и парфюмерия" бул. България 64  
 

35 Хранителен магазин "Дет-Маг" бул. България 66  
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36 Магазин  "Китайски стоки" бул. България 66 
 

37 Магагазин за козметика бул. България 97  
 

38 Магазин "Сладък рай" бул. България 57 
 

39 Магазин  "Стоки за дома" бул. България 62  
 

40 Магазин  за дрехи бул. България 62  
 

41 Магазин  за спортни стоки бул. България 60  
 

42 Магазин за 1 лев бул. България 57  
 

43 Магазин за конфекция ул. Училищна 91  
 

44 Пицария " Дуо" ул. Снежанка 79  
 

45 Сладкарница " Фантазия" бул. България 73 
 

46 Клуб " Култура" + магазин за козметика бул. България 47 
 

47 Магазин за дрехи и други " Каруза", "Славей",  
 

48 Ресторант " Пампоровата къща" 
 

49 Магазин  " Валентина" бул. България 50  
 

50 Магазин за дрехи бул. България 50  
 

51 Бар " Василиус"  
 

52 Магазин за сувенири "Сезони" бул. България 44 
 

53 Магазин " Валентина 2010" бул. България 99 
 

54 Хранителен магазин " Зенит" бул. България 42  
 

55 Магазин " Рувели" ( за дрехи и маратонки) бул. България 57 
 

56 Цех за булченски облекла бул. България 15А 
 

57 Хранителен магазин ул. Д. Благоев  
 

58 Склад за плодове и зеленчуци бул. България 10 
 

59 Супермаркет "Нов център" ул. Хан Аспарух 3 
 

60 ЕТ " Атанас Дерменож" склад/ магазин Ул. Хан Аспарух 3 
 

61 Дрогерия- ЕЛИ Ул. Дичо Петров 12 
 

62 Магазин за домашни потреби Ул. Дичо Петров 12 
 

63 Парфюмерия и козметика ул. Дичо Петров 12 
 

64 Книжарница Ул.Дичо Петров 8 
 

65 Хранителен магазин Ул. Дичо Петров 8 
 

66 Хранителен магазин ул. Дичо Петров 8 
 

67 всички магазини на улицата  ул. Дичо Петров 6-4 
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68 Аптеки 
 

 

 

Кв. Райково 

 

1 магазин "Чечосан"-строителен хипермаркет ул. П. Берон 11   
 

2 Магазин за хр. Стоки(с/у магазин за цветя Мери-Ив) ул.Родопи 39  

3 Интернет клуб ЕТ " Христо Деянов" ул.Родопи 51  
 

4 Кафене "Маргарити" ул. Родопи 57  
 

5 Супермаркет "Кондор" 
 

6 Книжарница " Офис 1" ул. Родопи 52б 

7 Магазин за дрехи (с/у " Офис1) ул. Родопи 65   
 

8 Кафе-сладкарница "АДП" ул. Рада Казалиева1 
 

9 Магазин за " 1 лев"( до сладкарницата посока устово) ЕТ "Унивест"  
 

10 Мебелен магазин "Бета" (на ресторант "Родопи") ул. Родопи 99а    
 

11 Магазин за промишлени стоки- Универмаг "ПК РОДОПИ" ул. Родопи 99а    

12 Магазин за хранителни стоки + хлебопекарна ПК " Родопи" ул. Родопи 99а 
 

13 Магазин за Хр. Стоки ( края на спирката) ул, Родопи 101 
 

14 Магазин за дрехи "КиКи" ул. Родопи 97  
 

15 Магазин за козметика ( на спирката) ул. Родопи 103 
 

16 Магазин за хр. Стоки (на спирката  до сграда " Фокус") ул. Родопи 103а     
 

17 Кафе-аперитив " Фокус" ул. Родопи 103а    
 

18 Заведение-кафетерия "ТИМ" ( на светофара)  
 

19 Автомижка-кафе (под аптечно) ул. Родопи 
 

20 Аптеки 
 

 

 

 

 

Долно Раиково ул. К. Аврамиков 

 

1 Магазин за хранителни стоки " ДИВЕЛА" ул. К. Аврамиков 28     
 

2 Супермаркет към ПК "Родопи" 
 

3 Магазин за хранителни стоки "АНТА" ул. К. Аврамиков38 

4 Механа " Митохи при Бодура" 
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5 Аптеки 
 

 

Кв.Устово 

  

1 Ресторант " Перла" до църквата ул. Момчил Юнак 8     
 

2 Хотел-механа " Петко Таковата Къща"    
 

3 Заведение + Магазин за хр. Стоки- Хотел ул. Атанас Беров 2 "  

4 Заведение + Магазин за хр. Стоки ' Дядовата Къща" ул. Атанас Беров1  

5 Магазин за хр. Стоки (на моста с/у контейнери) ул.Братан Шукеров 18  
 

6 Сладкарница "Нипекс" (на пазара в Устово) 
 

7 Коопмаркет към  ПК "Устово' ( на пазара) 
 

8 Магазин за  мебели " Анита ( на пазара) 
 

9 Магазин за дома + заведение "Мираж"  
 

10 Хр. Магазин Потребителна кооперация на ПК "Устово" ул.Тракия 76  

11 Магазин " Бобон" ул. Тракия 
 

12 Бар-Грил " Брадърс"  
 

13 Кафе-аперитив 'Августа"  
 

14 Снек-бар " Медея" ул.Медникарска 13  
 

15 Магазин за хр. Стоки " Радика"  
 

16 Магазин за санитарни стоки "Бинго"  
 

17 Магазин за хр. Стоки "Мишуров"  
 

18 Магазин за хр. Стоки "Чино' ул. Пазарска 25  
 

19 Аптеки 
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Приложение №2 
 

 

ГРАФИК ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА ХАРТИЯ И КАРТОН, ПЛАСТМАСА, МЕТАЛ И 

СТЪКЛО 

 

 

 

 

 ПОНЕДЕЛНИК-кв. Нов център и кв. Стар център 

 ВТОРНИК – кв. Каптажа 
 СРЯДА – кв. Горно Райково и кв. Долно Райково 

 ПЕТЪК – кв. Устово 

 

 

 

 

 

 

 

 


