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ЗАПОВЕД
№ З-21-721/08.10.2021г.
Съгласно Закона за местните данъци и такси всяка година видът на предлаганите услуги
по чл.62 от ЗМДТ на територията на общината, както и честотата на събиране и транспортиране
на битовите отпадъци се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично
до 31 октомври на предходната година. С настоящата заповед се определя границите на
районите за сметосъбиране и сметоизвозване, както и честота на събиране и транспортиране на
ботовите отпадъци за 2022 г. за град Попово. Воден от гореизложеното и на основание чл. 44,
ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с
чл.62 и чл. 63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси
О П Р Е Д Е Л Я М:
1. Следните услуги по чл. 62 от ЗМДТ на територията на град Попово за 2022 г.:
сметосъбиране и сметоизвозване, сепариране и/или обезвреждане на битови отпадъци в депа
и/или други съоръжения и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в гр.
Попово, квартали Невски и Сеячи, в граници както следва:
РАЙОН 1 – обхваща всички имоти, намиращи се в регулацията на населеното място на
гр. Попово, заключени между улиците: „Самара”, „Оборище”, „Таньо Войвода”, „Гагарин”, „П.
Хитов”, „Въстаническа”, „Антон Страшимиров”, „Раковска”, бул. „България”- до източната
граница на „Родна индустрия 91“ ЕООД, „Люляк”, „Керамик”, „Каломенска“, „Болнична”,
„Марко Николов”, „Белите брези”, „Зараевска“, „Земеделска” и жилищните комплекси
„Русаля”, „Младост”, „Надежда”.
РАЙОН 2 – обхваща всички недвижими имоти на предприятия, фирми и други данъчно
задължени лица по чл. 11 от ЗМДТ, разположени в промишлените зони на гр. Попово и в
зоните между регулационните граници на населеното място – гр. Попово и земеделските земи.
РАЙОН 3 – обхваща населеното място в кварталите Невски и Сеячи в регулационните им
граници и зоните между регулационните граници на кварталите и земеделските земи.
2. Честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци в посочените по-горе
райони ще се извършва чрез контейнери тип „Бобър“ с вместимост 1,1 куб. м. както следва:
ЗА РАЙОН 1 – 11 пъти месечно
ЗА РАЙОН 2 - 4 пъти месечно
ЗА РАЙОН 3 - 3 пъти месечно
3. Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и
изпълнение, като се обяви публично.
4. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Кр. Дамянов – Директор Дирекция
МРЕТ
Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ
Кмет на Община Попово
Съгласувал:
Христина Георгиева – ст. юрисконсулт в Община Попово
Изготвил:
инж. Анита Михова - младши експерт в дирекция МРЕТ

