
Указания на основание на новата Наредба за управление на 

отпадъците на Община Смолян, касаещи юридически лица, 

ползватели на търговски обекти 
 

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 ползватели на 
търговски обекти /включително автомати за напитки и други опаковани 
хранителни стоки/: 

1. Всички производствени, стопански и административни сгради са 
длъжни да събират разделно отпадъци от опаковки, най – малко за 
отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло. 

2. Да бъде създадена вътрешна организация, с цел разделно 
събиране на отпадъците от опаковки и отпадъчни материали от хартия и 
картон,  пластмаси, метали и стъкло на територията на съответния обект. 

Когато на територията на един имот има повече от един ползвател, 
организацията за разделно събиране е: 

• обща за всички ползватели – при наличие на общи 
помещения за събиране на отпадъците; 

• индивидуална за всеки ползвател – при наличие на отделни 
помещения за събиране на отпадъците. 

3. Разделно събраните отпадъци трябва да бъдат предавани на: 
• организации, притежаващи разрешение или 

регистрационен документ за извършване на дейности по събиране, 
транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на 
територията на Община Смолян, и/или комплексно разрешително. 

• организации за оползотворяване на опаковки. 
4. 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; 

Съгласно Наредбата се забранява изхвърлянето на отпадъци от 
опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране и други 
отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаси, стъкло и метали в 
контейнерите за смесен битов отпадък. 

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


