
Указания на основание на новата Наредба за 

управление на отпадъците на Община Смолян, 

касаещи лица, които извършват продажба 

и/или смяна на масла 
 

 
 

Уважаеми граждани, 
Съгласно изискванията на Наредбата за управление на отпадъците в Община 

Смолян, приета с Решение № 711/27.06.2014г. на Общински Съвет – гр. Смолян, Ви 
уведомяваме за Вашите задължения като лица извършващи продажба и/или смяна на 
масла,  както следва: 
 

1. Лицата, които извършват продажба и смяна на отработени моторни 
масла на крайните потребителни, предназначени за употреба в моторни превозни 
средства, са длъжни да поставят на видно място на територията на обекта, информация 
относно:  

• местата за смяна на масла след употребата им и възможните опасности за 
здравето и риска за околната среда при неправилно манипулиране; 

• необходимите данни, свързани с опасностите, установени с оценка на 
риска за здравето и околната среда, лицата могат да получат от 
информационния лист по безопасност, придружаващ маслата за 
продажба. 

2. Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти се събират разделно с 
кодове и наименования по начин, който позволява тяхното регенериране, 
оползотворяване и/или обезвреждане; 

3. Съдовете и приемателните резервоари за събиране и съхраняване на 
отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, трябва да отговарят на следните 
изисквания: 

• да са изработени от материали, които не взаимодействат с отработените 
масла и отпадъчни нефтопродукти; 

• да са плътно затворени извън времето на извършване на манипулации; 
• да са маркирани с надпис „Отработени масла” или „Отпадъчни 

нефтопродукти”; 
4. Лицата при чиято дейност се образуват отработени масла и/или 

отпадъчни нефтопродукти, както и притежателите на отработени масла и/или 
отпадъчни нефтопродукти ги предават за оползотворяване и/или обезвреждане на лица 
които притежават разрешение за дейности с отпадъци, въз основана писмен договор. 

 
5. Забранява се: 

• Изоставянето, изхвърлянето или друга форма на нерегламентирано 
обезвреждане на отработени моторни масла; 

• Изхвърлянето на отработени масла в повърхностните и подземните води, 
в канализационните системи; 

• Съхраняване на отработените масла по начин, който води до замърсяване 
на почвата; 



•  Нерегламентираното изхвърляне на отпадъците, образувани от 
извършването на дейности по третиране и транспортиране на отработени масла; 

• Изхвърлянето на отработени масла в съдовете за събиране на битов 
отпадък; 

• Депонирането на отработени масла; 
• Предаването на отработените масла на лица, които не притежават 

документ по чл. 35 от ЗУО; 
• Смесването на отработени масла с други отпадъци, както и смесването на 

отработени масла с различни характеристики, което ще възпрепятства тяхното 
оползотворяване, освен в случаите, когато това е технически изпълнимо и 
икономически неприложимо; 

• Смесването на отработени масла с горива, охлаждащи течности, спирачна 
течност, разтворители и други вещества и материали; 

• Извършването на смяна на отработени масла на места, които не са 
оборудвани за целта, и в съдове, неотговарящи на нормативните изисквания; 

 
 
 
 
Пълният текст на Наредбата може да прочетете на страницата на Община Смолян- 
http://www.smolyan.bg/bg/home. 

 


