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З А П О В Е Д 

№ РД-1177 

гр. Смолян, 30.10.2019 год. 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 63, ал. 2 и чл. 66 

от Закона за местните данъци и такси, относно задължението на кмета на общината за 

определяне на границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, 

както и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци 
 

О П Р Е Д Е Л Я М : 
    

I. Услугите по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси, които се извършват на 

територията на община Смолян през 2020 г. са: 

 събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за 

тяхното третиране; 

 третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 

 поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените 
места и селищните образувания в общината. 

 

II. Дейностите по предоставяне на услугите по т. I включват: 

 събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и 

съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на 

битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното 

съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението 

на масово разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците - за 

услугата по чл. 62, т. 1 от ЗМДТ; 

 третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово 

разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, 

поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци 

и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане 

на битови отпадъци - за услугата по чл. 62, т. 2 от ЗМДТ; 

 поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места и селищните образувания в общината, 

предназначени за обществено ползване - за услугата по чл. 62, т. 3 от ЗМДТ; 

 обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на 

отпадъците. 

III. Границите на районите от гр. Смолян, населените места, курортните комплекси и 

местности в общината, честотата на сметосъбиране, сметоизвозване и депониране за 

2020 г. са подробно описани в одобреното приложение към настоящата Заповед. 
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За всички останали райони се дължи такса за поддържане на териториите за 

обществено ползване и такса за обезвреждане на битови отпадъци. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за 

сведение и изпълнение, както и да се постави на видно място на определените за целта табла 

и да се публикува в официалния сайт на Общината.  

Копие от заповедта да се изпрати на Началник отдел ФСДиБ, ЧР и ФК. 

Контрола по настоящата заповед възлагам на Заместник-кмета с ресор „Строителство, 

устройство на територията и общинска собственост“ в Община Смолян. 

Неразделна част от Заповедта е график на районите и честотата на сметосъбиране и 

сметоизвозване. 

 
 

 

инж. МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА 

вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян 

 


