
Указания на основание на новата Наредба за 

управление на отпадъците на Община Смолян, 

касаещи физическите лица 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, 

Съгласно изискванията на наредбата  се забранява: 

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, 

биоразградими, зелени отпадъци, 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; 

 19.    Прилежащите територии към сгради, търговски обекти, дворни места и 

междублоковите пространства се почистват и поддържат от собствениците и 

ползвателите.Изхвърлянето на събраните битови отпадъци от прилежащите територии 

е в съдовете за битови отпадъци; 

20. Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, в резултат 

на текущи ремонти в домакинствата, 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. Същите носят отговорност генерираните 

от ремонтните дейности строителни отпадъци да не бъдат разпилявани.Лицата 

живеещи в условия на етажна собственост, при намерение за извършване на 

ремонтни дейности са длъжни да поставят на видно място в сградата съобщение, за 

своето намерение най-малко 7 /седем/ дни преди започване на ремонтните работи. 
Съобщението съдържа минимум: адрес, етаж, име или номер на апартамента телефон за 
контакти на фирмата изпълнител. 

 

Пълният текст на Наредбата може да прочетете на страницата на Община Смолян- 

http://www.smolyan.bg/bg/home. 


