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№  V cA  - Ч - Ч Ч Х )  

гр.Нова Загора,.4-.§.'ЛР. 2017г.

На основание чл.63 ал. 2 от Закона за местните данъци и такси

ОПРЕДЕЛЯМ

I. Вид и честота на предлаганите услуги по чл. 62, изр. 1 от ЗМДТ:

1. Сметосъбиране и сметоизвозване:

Вид на съда за смет Честота на извозване 
в града

Честота на извозване 
в селата

Честота на 
извозване в 
ТЕЦ Марица -  
изток 2

кофи тип 
“Мева”/0,11мЗ/

един път седмично три пъти месечно -

контейнери тип 
“Бобър”/1,1мЗ/

три пъти седмично три пъти месечно Два пъти 
седмично

контейнери /4мЗ/ три пъти месечно три пъти месечно -
контейнери /5мЗ/ четири пъти месечно - -

2. Обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депо за битови отпадъци.

3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

П.Граници и райони за извършване дейностите по:

1.Сметосъбиране и сметоизвозване
Услугата сметоизвозване и сметопочистване се предоставя за всички недвижими имоти 
в регулационните границите на всички населени места на територията на Община Нова 
Загора, както и за застроените имоти в границите на землището на съответното 
населено място съгласно плана за земеразделяне.
Населени места и техни землища на територията на община Нова Загора, където се 
предоставя услугата:
Гр. Нова Загора, село Асеновец, Баня, Дядово, Еленово, Загорци, Каменово, Караново, 
Коньово, Кортен, Л.махала, Любенец, Млекарево, Новоселец, Омарчево, Пет могили, 
Питово, Радецки, Ст.войвода, Съдиево, Богданово, Брястово, Бял кладенец, Езеро,
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П.Пъдарево, Събрано, Съд.поле, Прохорово, Радево, Сокол, Научен, Ценино, Крива 
круша.

Не се предлага услугата на имоти, намиращи се в земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ:
1.Землище с.Ценино:
- местност “Ценино -  изток”;
- местност “Ценино -  запад”.

2.3емлище с.Съдийско поле:
- местност “Саръмише”.
3.Землище с.Кортен:
- местност “Мечи камък -  изток”;
- местност “Мечи камък -  запад”;
- местност “Щоките”;
- местност “Ценино -запад”

2. Обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депо за битови отпадъци.
Услугата обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депо за битови 
отпадъци се предоставя за всички имоти в регулационните границите на всички 
населени места на територията на Община Нова Загора, както и за застроените имоти в 
границите на землището на съответното населено място съгласно плана за 
земеразделяне.
Населени места и техни землища на територията на община Нова Загора, където се 
предоставя услугата:
Гр. Нова Загора, село Асеновец, Баня, Дядово, Еленово, Загорци, Каменово, Караново, 
Коньово, Кортен, Л.махала, Любенец, Млекарево, Новоселец, Омарчево, Пет могили, 
Питово, Радецки, Ст.войвода, Съдиево, Богданово, Брястово, Бял кладенец, Езеро, 
П.Пъдарево, Събрано, Съд.поле, Прохорово, Радево, Сокол, Научен, Ценино, Крива 
круша.

Не се предоставя услугата обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депо за 
битови отпадъци за имоти, намиращи се в земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, а именно:
1.Землище с.Ценино:
- местност “Ценино -  изток”;
- местност “Ценино -  запад”.

2.3емлище с.Съдийско поле:
- местност “Саръмише”.
3.Землище с.Кортен:
- местност “Мечи камък -  изток”;
- местност “Мечи камък -  запад”;
- местност “Щоките”;
- местност “Ценино -запад.

3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.
Услугата поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване се 
предоставя във всички населени места на територията на Община Нова Загора.

Настоящата заповед да се обяви на сайта на Община Нова Загора. J

КМЕТ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА:
ЮЗЕВ/


