1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ НА
ОТПАДЪЦИТЕ
С влизане в сила на новия Закон за управление на отпадъците (ЗУО) от 13.07.2012 г. се въведе
ново изискване за разделно събиране на образуваните отпадъци от всички търговски обекти,
производствени, стопански и административни сгради на територията на страната.
Съгласно новото изискване разделно трябва да се събират всички отпадъци от:
* Хартия и картон
* Стъкло
* Пластмаса
* Метали
За изпълнение на това задължение, всички собственици или ползватели на търговски обекти,
както и отговорните лица за всички производствени, стопански и административни сгради са
длъжни да събират и изхвърлят разделно генерираните от тях отпадъци от хартия и картон,
стъкло, пластмаса и метал, както и да ги предават на лица, притежаващи разрешение,
комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО, и/или на организации
по оползотворяване на отпадъци от опаковки или да ползват изградената система за разделно
събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Първомай.
Собствениците или ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и
административни сгради при чиято дейност се генерират големи количества отпадъци сключват
договори за предаването им с организация по оползотворяване или с лица, притежаващи
разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО.
В търговските обекти, както и във всички производствени, стопански и административни сгради,
собствениците или ползвателите създават вътрешна организация с цел осигуряване на
разделното събиране на отпадъците на територията на съответния обект и/или сграда.
На територията на Община Първомай има въведена система за разделно събиране на отпадъци
от опаковки, която включва два специализирани пластмасови контейнера за разделно събиране
на отпадъци от опаковки: жълт – за събиране на хартиени, картонени, пластмасови и метални
опаковки и зелен – за събиране на отпадъци от опаковки от стъкло.
Списък на определените места за разполагане на контейнери за разделно събиране на
отпадъците от опаковки:
ГР.ПЪРВОМАЙ
1. ул. ”Княз Борис І„

‐ 4 т.

2. ул. ”Васил Друмев „

‐ 1 т.

3. ул. ”Кочо Честименски „

‐ 1 т.

4. ул. ”Любен Каравелов „

‐ 1 т.

5. ул. ”Орфей „

‐ 4 т.

6. ул. ”Хан Крум „

‐ 1 т.

7. ул. ”Димитър Благоев „

‐ 3 т.

8. ул. ”Христо Ботев „

‐ 1 т.

9. ул. ”Александър Стамболийски „

‐ 2 т.

10. ул. ”Стефан Стамболов„

‐ 1 т.

11. ул. ” Зорница„

‐ 1 т.

12. ул. ”Братя Миладинови‐юг „

‐ 1 т.

13. ул. ”8‐ми март „

‐ 1 т.

14. ул. ”П.Р.Славейков „

‐ 1 т.

15. ул. ”Гимназиална „

‐ 1 т.

16. ул. ”Христо Смирненски „

‐ 2 т.

17. ул. ”Васил Левски „

‐ 1 т.

18. ул. ”Черноризец Храбър „

‐ 2 т.

19. ул. ”Рожен „

‐ 1 т.

20. ул. ”Братя Миладинови‐север „

‐ 2 т.

21. ул. ”Ангел Войвода „

‐ 1 т.

22. ул. ”Спартак„

‐ 1 т.

КВ.ДЕБЪР
1. ул. ”Княз Борис І ”

‐ 3 т.

2. ул. ”Цариградска ”

‐ 1 т.

3. ул. ”Симеон Велики ”

‐ 1 т.

КВ.ЛЮБЕНОВО
1. ул.”Кочо Честеменски”

‐ 1 т.

2. ул. „Велека”

‐ 1 т.

С.ГРАДИНА
1. ул. ”Христо Ботев „

‐ 2 т.

2. ул. ”Иван Вазов”

‐ 1 т.

3. ул. „Славчо Георгиев”

‐ 2 т.

4. ул.”Сашо Димитров”

‐ 1 т.

С.БЯЛА РЕКА
1.ул. ”6‐та”

‐ 1 т.

2.ул. ”1‐ва”

‐ 1 т.

Има ли изключения на изискванията?
Изключение се прави за населените места, в които все още не е въведена система за разделно
събиране на отпадъци от домакинствата. В този случай търговските обекти и производствените,
стопанските и административните сгради не са задължени да събират разделно отпадъците,
които генерират до момента, в който общината не изгради система за разделното им събиране.
2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ВЪВ ВРЪЗКА С МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ
ОТПАДЪЦИ
За търговските обекти остава задължението за обратно приемане на масово разпространени
отпадъци от опаковки, за които има организирана депозитна или друга система за многократна
употреба, батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) и гуми.
Важно е да се знае, че за тези дейности по обратно приемане не се изисква издаване на
разрешение.
В случай че изпълняват задълженията си индивидуално, лицата както и всички техни
дистрибутори, включително лицата, извършващи продажба на крайните потребители, са
задължени да приемат обратно на мястото на продажбата отпадъците, образувани в резултат на
употребата на съответните продукти.
Какви са глобите и санкциите при неспазване на изискванията?
За неспазване на изискването за разделно събиране на отпадъците са въведени санкции от 3 000
до 10 000 лв. за едноличен търговец или юридическо лице. Тази глоба се заплаща в случай, че не
се събират разделно отпадъците или не са предадени на лица, които имат разрешение за
дейност с отпадъци.
Също така, в случай, че има изградена депозитна система или друг вид система за многократна
употреба на опаковки, търговците са длъжни да приемат обратно от крайните потребители без
заплащане използваните опаковки или отпадъци от опаковки от даден вид.
В случай,че не го направят при констатирано нарушение също се заплаща глоба от 3 000 до 10
000 лв.
За допълнителна информация?
Повече информация относно глобите и санкциите във връзка със задълженията на търговските
обекти по отношение на масово разпространените отпадъци може да получите от Раздел II ‐
Административни нарушения и наказания от Закона за управление на отпадъците .
По отношение на останалите разпоредби, касаещи разделното събиране на отпадъци и
обратното приемане на отпадъци повече информация може да бъде намерена в Глава трета –
Изисквания за събиране, транспортиране и третиране на отпадъците.

