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ЗАПОВЕД 

№ 1140/ 11.10.2021 г. 

гр. Белоградчик 

 На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна 

администрация, чл. 63, ал. 2 и във връзка с чл. 62 и чл. 64 от Закона за местните данъци и такси 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

1. Услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси, които ще се извършват на 

територията на община Белоградчик през 2022 година, както следва: 

➢ 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. 

 

2. Границите на районите с извършване на услугите  по т. 1 са регулационните граници на 

всички населени места в община Белоградчик. Извън регулационните граници на 

населените места организирано сметосъбиране и сметоизвозване ще се извършва на 

територията на: винарска изба „Магура” – ид. 61011.206.543 и заведение за бързо 

обслужване, ресторант, семеен хотел клас „Б“ и бунгала клас „Б“ – УПИ II-058107 - ид. 

61011.58.107, местност „Лозята“ в землището на с. Рабиша; кариера с. Гранитово – ид. 

17734.78.89; Радио-телевизионна кула – ид. 03616.60.21 и Астрономическа 

обсерватория – ид. 03616.66.60 в землището на гр. Белоградчик; УПИ IV 099037, кв. 99 

– ид. 24431.99.42, УПИ V 099037, кв. 99 – ид. 24431.99.41, УПИ II 099017, кв. 99 – ид. 

24431.99.17, УПИ III 099018, кв. 99 – ид. 24431.99.18, в землището на с. Дъбравка; УПИ 

I 117008, кв. 117 – ид. 68655.117.8, УПИ II 117006, кв. 117 – ид. 68655.117.6, в землището 

на с. Стакевци; крайпътна чешма в местност „Орля” – ид. 05582.82.8 в землището на с. 

Боровица. 

 

3. Честота на обслужване на съдовете за битови отпадъци и сметоизвозване: 

 

за гр. Белоградчик 

кофи тип „Мева” контейнери тип „Бобър” 

2 пъти 

седмично 

ул. „Княз Борис I”, ул. 

„Славянска”, ул. „Цар Иван 

Асен I” № 1 – 10-17, площад 

„Възраждане” и ул. „В. 

Левски” до паркинг на х-л 

„Скалите” 

2 пъти 

седмично 

ул. „Княз Борис I”, ул. 

„Славянска”, ул. „Цар Иван Асен 

I” № 1 – 10-17 и ул. „Васил 

Левски” до паркинг на х-л 

„Скалите” 



1 път 

седмично 

Останалите улици в града 1 път 

седмично 

Останалите улици в града и обекти 

извън регулация 

за селата на територията на община Белоградчик 

кофи тип „Мева” контейнери тип „Бобър” 

1 път 

седмично  

с. Рабиша и с. Стакевци и 

махали Долен Чифлик и 

Извос на с. Чифлик в периода 

април - септември 

1 път 

седмично  

с. Рабиша, с. Стакевци и махали 

Долен Чифлик и Извос на с. 

Чифлик в периода април - 

септември 

0,5 пъти 

седмично 

селата Боровица, Вещица, 

Върба, Гранитово, Крачимир, 

Ошане, Праужда, Раяновци, 

Салаш, м. Горен Чифлик на с. 

Чифлик, както и селата 

Рабиша Стакевци, махали 

Долен Чифлик и Извос на с. 

Чифлик в периода октомври - 

март 

0,5 пъти 

седмично 

селата Боровица, Вещица, Върба, 

Гранитово, Граничак, Дъбравка, 

Крачимир, Ошане, Праужда, 

Раяновци, Салаш, Сливовник, 

Струиндол, м. Горен Чифлик на с. 

Чифлик, обекти извън регулация, 

както и селата Рабиша, Стакевци, 

махали Долен Чифлик и Извос на 

с. Чифлик  в периода октомври - 

март и обекти извън регулация 

            

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Антон Трифонов – зам. кмет 

„Стопански дейности”, и кметските наместници на населените места на територията на община 

Белоградчик. 

Настоящата заповед да се обяви публично в срок до 31 октомври 2021 г., а препис от нея да 

се връчи на отговорните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение. 

 

/Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание разпоредбите на 

Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)/ 

 

БОРИС НИКОЛОВ 

Кмет на община Белоградчик  

/Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание разпоредбите на Закона за 

защита на личните данни (ЗЗЛД)/ 

Съгласувал:  

  Р. Длъгнекова – юрисконсулт 

 

 

Изготвил:  

  Н. Димитров – гл. експерт РРПУР 


