
                                                  

У В Е Д О М Л Е Н И Е
от  ИВАН ГЕОРГИЕВ ЛЕБАНОВ – Кмет на Община Велинград,

общ. Велинград, обл. Пазарджик

           Във връзка с Заповед №20 от 08.01.2010 год. относно: Изпълнение на задълженията за 
разделно събиране на битовите отпадъци, включително отпадъци от опаковки и изпълнение 
на задълженията на Общинска администрация – Велинград по Наредбата за управление на 
отпадъците,  поддържане  и  опазване  на  чистотата  на  територията  на  община  Велинград, 
приета с Решение №430 от Общински съвет – Велинград на 17.12.2009 год.  уведомявам с 
настоящето уведомление обществеността на град Велинград за наказанията при неспазване на 
изискването за разделно събиране на отпадъците:
Наказва се със санкция в размер от 150 до 2000 лева едноличен търговец или юридическо 
лице, а на физическите лица се налага административно наказание глоба в размер от 50 до 
1000 лева, които:
1. Нарушават условията и реда за предаване, събиране, включително разделното, превозване 
и претоварване на битови, строителни и отпадъци от опаковки.
2. Не  предават  и/или  изхвърлят,  отпадъци  от  опаковки,  обозначени  с  маркировката  за 
разделно събиране в определените за целта места.
3. Не спазват указанията за изхвърляне на различните видове отпадъци от опаковки, посочени 
на съдовете за разделно събиране, както и не привеждат отпадъците във възможно най-малък 
обем  (смачкани;  разкъсани)  и  смесват  рециклируемите  отпадъци  със  смесените  битови 
отпадъци.
5. Изхвърлят други отпадъци освен отпадъци от опаковки за съответния вид контейнер за 
разделно събиране.
6. Поставят отпадъци от опаковки извън съдовете за разделно събиране,  дори когато те са 
обемни (големите кашони да са сгънати или разкъсани, а пластмасовите бутилки – смачкани).
7. Изваждат отпадъци от съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
8. Изхвърлят леснозапалими материали в съдовете за разделно събиране.
9. Не затварят капаците на съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
10. Лепят рекламни и/или други материали върху съдовете за разделно събиране.
11. Не опазват съдовете за разделно събиране и ги местят от определените места, на които са 
разположени.
Обявявам следните телефони на екопатрулите към Общинска администрация – Велинград:
0889-01-01-67; 0889-01-09-10; 0889-01-02-19, както и стационарен телефон: 5-01-02, на които 
гражданите  да  могат  да  сигнализират  за  нарушители  и  да  правят  предложения,  които  са 
свързани с дейностите по третиране на отпадъците от опаковки и поддържането на чистотата 
на населените места, както и за подобряване на организацията и изпълнението на дейностите 
по събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците и поддържане 
на чистотата.  На този телефон гражданите да имат възможност да сигнализират Общинска 
администрация – Велинград при неизпълнение или некачествено изпълнение на задълженията 
на  лицата,  извършващи  дейностите  по  събиране,  транспортиране,  оползотворяване  и 
обезвреждане и поддържане на чистотата на територията на община Велинград.


