
Указания на основание на новата Наредба за 

управление на отпадъците на Община Смолян, 

касаещи юридическите лица 

 
Уважаеми дами и господа, 
 

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 задълженията, които имате като ползватели на търговски обекти 
/включително автомати за напитки и други опаковани хранителни стоки/: 

Забранява се: 

1. Изхвърлянето на отпадъци, извън предназначените за целта съдове и 
места; 

2.  Смесването на различни фракции оползотворими компоненти, както и 
смесването на оползотворими и неоползотворими компоненти в съдовете (местата) за 
разделно събиране на отпадъци; смесването включва и разреждане на опасни вещества; 

3.  Изхвърлянето на отпадъци от производствени и от търговски обекти, 
заведения за обществено хранене, административни и жилищни сгради в уличните 
кошчета за смет; 

4.  Изхвърляне на едрогабаритни отпадъци, извън определените за целта 
места и дни от определения график; 

5.  Изхвърляне в съдовете за битови отпадъци на отпадъци от 
промишлеността, строителството, селското стопанство и животноводството, отпадъци 
от опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране и други отпадъчни 
материали от хартия и картон, пластмаси, стъкло и метали, излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване, обозначено с маркировка за разделно 
събиране, негодни за употреба батерии и акумулатори от бита; 

6.  Изхвърлянето в съдовете за неопасни отпадъци на отпадъци с 
потенциално висок екологичен и/или здравен риск и отпадъци, които биха могли да 
доведат до увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработваща 
техника (в т.ч. строителни, едрогабаритни, лесно запалими, взривоопасни, разяждащи, 
токсични, медицински и др.); 

7.  Паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за отпадъци и 
изхвърлянето на незагасена жар; 

8.  Изваждане на отпадъци от съдовете за отпадъци, в т.ч. и от 
специализираните (за разделно събиране); 

9.  Изгарянето на всякакви видове отпадъци, освен в случаите, когато 
изгарянето се извършва в специализирани съоръжения, на които са издадени 
съответните разрешителни; 

10.  Изхвърлянето на отработени масла, отпадъчни нефтопродукти и течни 
опасни вещества в повърхностните води и в канализационните системи; 

11.  Извършване на смяна на отработени масла на места, които не са 
оборудвани за целта, и в съдове, неотговарящи на изискванията; 

12.  Миенето, гресирането и ремонтирането на моторни превозни средства на 
улиците, тротоарите, паркингите, площадите, зелените площи, местата за отдих; 



13.  Заемането на тротоарите и уличните платна с амбалаж, стоки или 
строителни материали, дърва или въглища за огрев, извън необходимото технологично 
време за извършване на товаро-разтоварните работи; 

14.  Изхвърлянето и натрупването на земни маси, отпадъци от строителна и 
селскостопанска дейност, оборска тор, трупове на животни и птици в съдовете за 
битови отпадъци, около тях и на местата за обществено ползване, а също и край 
пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета, и всички 
комуникации, свързващи отделните имоти; 

15.  Транспортиране на материали, продукция, стоки и отпадъци по улиците 
на населените места и по републиканската и общинска пътна мрежа с транспортни 
средства, допускащи разпиляване и замърсяване на пътя; 

16.  Предаването на производствени и опасни отпадъци на лица, които не 
притежават съответното разрешение по чл. 67 от ЗУО; 

17.  Разместването на съдовете за отпадъци без съответното разрешение на 
общинската администрация; 

18.  Паркирането на пътни превозни средства по начин, който би попречил на 
събирането и извозването на отпадъците; 

Прилежащите територии към сгради, търговски обекти и дворни места се почистват и 
поддържат от собствениците и ползвателите. 

Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, в резултат на текущи 
ремонти в офиси, търговски обекти, административни сгради и други са длъжни да ги 
събират и сортират по видове в специализирани контейнери и/или чували на мястото на 
образуването им и носят отговорност генерираните от ремонтните дейности строителни 
отпадъци да не бъдат разпилявани и да бъдат събирани в чували и изхвърляни в 
доставените за целта специализирани контейнери, както и да не бъдат смесвани с друг 
вид отпадъци. Същите извършват транспортиране и депониране на СО за своя сметка 
до определените за целта депа/инсталации след подаване на заявление по образец и 
получаване на писмено разрешение от Кмета на общината. 
 
Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци от опаковки и отпадъчни материали 
от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, отговарят за цялостното им 
оползотворяване или обезвреждане. 
 
Ползвателите на търговски обекти /в това число автомати за напитки и други опаковани 
хранителни стоки/, производствени, стопански и административни сгради са длъжни да 
събират разделно отпадъци от опаковки и най-малко от отпадъчни материали от хартия 
и картон, метали, пластмаси и стъкло. 

 
Лицата, събиращи разделно отпадъците от опаковки, в срок до 31 януари на текущата 
година уведомяват писмено Дирекция Строителство, инфраструктура и околна среда 
при община Смолян за: 

• сключен договор или споразумение за предаване на разделно 
събрани отпадъци, включително датата на сключване и срок на договора; 

• документа на лицето по чл. 35 от ЗУО, което извършва 
транспортирането и/или третирането на отпадъците;  

• начина на извършване на разделното събиране в обекта; 
• лицето, отговорно за предоставяне на информация за отпадъците; 



• наименование на ползвателя/ползвателите на обекта; 
 
Лицата, които извършват продажба на ЕЕО/ Електрическо и електронно оборудване/ на 
крайните потребители, са длъжни да поставят на видно място в търговските обекти 
табели, съдържащи информация за възможностите и начина за обратно приемане в 
търговския обект на ИУЕЕО/ Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване/, 
образувано в бита и/ или други налични места за предаване на ИУЕЕО. 
 
Дистрибуторите и лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители, 
са задължени: 
 1. да приемат без заплащане от страна на крайните потребители ИУЕЕО, 
образувано в бита, в същото количество, от сходен вид и изпълняващо същите 
функции, както и закупеното от потребителя; 
 2. да поставят съдове за събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, на територията 
на обекта, където извършват продажбата. 
  
Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии и 
акумулатори на крайни потребители са длъжни да предвидят достъпни места за 
поставяне на съдове за събиране и да приемат обратно негодните за употреба батерии и 
акумулатори от същия вид. 
 
 
 
Пълният текст на Наредбата може да прочетете на страницата на Община Смолян- 
http://www.smolyan.bg/bg/home. 
 
 


