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На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси
ОПРЕДЕЛЯМ:
Границите на районите, вида на извършваните услуги по чл.62 от Закона за
местните данъци и такси в съответния район и честотата на сметоизвозване на Община
Раднево за 2015 г. както следва:
I. ВИД НА ИЗВБРШВАНИТЕ УСЛУГИ
1. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за третирането им
2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци
3. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване
II. ГРАНИЦИ/РАЙОНИ
1. За град Раднево - 4 /четири/ района, в които се извършват услугите по т.
1,2 и 3.
1.1. Първи район с граници:
Паметник „Св. Иван Рилски", Археологичен парк „Нов живот за миналото",
Професионална гимназия „Св. Иван Рилски", ул. „Тунджа", бул. „Г. Димитров", ул. „
„Стефан Караджа", ул. Хаджи Димитър", ул. „Минчо Стоянов, ул. „Тракия", ул.
„Георги Кисьов", ул. „Заводска", ул. „Детелина", ул. „Младост", ул. „Спортна", ул.
„Крайречна", ул. „Т. Даскалов", ул. „Здравец", ул. „Д. Благоев" - нечетни номера, ул.
„Радост", ул. „Еделвайс", ул. „Иван Грозев Сакарски", ул. „Юрий Гагарин", ул.
„Тунджа", ул. „Петко Недялков", ул. „Андон Черковски", ул. „Партизанска среща", ул.
„Димитър Сотиров", ул. „Дунав", обществено обслужващи обекти, търговски обекти,
бензиностанции, включително промишлената зона на север от ПВ „Детелина"
обхващаща заводи и предприятия и всички други обекти в този район на които им са
предоставени съдове за смет, намиращи се в строителни, регулационни и извън
регулационни граници.
1.2. Втори район с граници:
Ул. "Димитър Благоев" - четни номера, ул. „Гео Милев", ул. „Жельо Дичев-Огнян",
ул. „Болшевишка", ул."Рашо Костов", ул. „Драго Динев", ул. „Съби Димитров", ул.

„Христо Драгов", ул. „Валентина Терешкова", ул. „Средна гора", ул. „Гита", ул. „23-ти
септември", кв. „Кантона", ул. „М. Станев", ул. „Кипарис", ул. „Яне Сандански", ул.
„Гоце Делчев", ул. „Св. Иван Рилски", ул. „Гледачево", ул. „Перуника", ул. „Лилия",
ул. „Поп Минчо", ул. „Панайот Волов", ул. „Орфей", обществено обслужващи обекти,
търговски обекти, бензиностанции и всички други обекти и предприятия, намиращи се
в строителни, регулационни и извън регулационни граници в този район на които им
са предоставени съдове за смет.
1.3. Трети район с граници:
Ул. „Тачо Даскалов", ул. „Васил Левски", път Н-57 от републиканската пътна мрежа,
ул. „Огоста, ул. „Бреза", ул. „Теменуга", ул. „Малина", ул. „Груди Филипов", ул.
„Георги Попов", ул. „Марица", ул. „Магда Петканова", ул. „Малчика", ул.
„Подполковник Калитин", ул. „Наталия", ул. „д-р Чакмаков", ул. „Самуил", ул.
„Йорданка Николова", ул. „Исперих", ул. „Куба", ул. „Христо Смирненски", ул.
„Иордан Йовков", ул. „Лиляна Димитрова", ул. „Нейко Велчев", ул. „Иван Вазов", ул.
„Алеко Константинов", ул. „Любен Каравелов", ул. „Незабравка", ул. „Балкан", ул.
„Пейо Яворов", ул. „Безименна", ул. „Железопътна", ул. „Люлин", ул. „Цар Иван
Асен", ул. „Рила", ул. „Родопи", ул. „Цар Калоян", ул. „Лозенец", ул. „Бузлуджа", ул.
„Стара планина", ул. „Зорница", ул. „Шипка", местност „Лозята",
обществено
обслужващи обекти, търговски обекти, бензиностанции и всички други обекти и
предприятия, намиращи се в строителни, регулационни и извън регулационни граници
в този район на които им са предоставени съдове за смет.
1.4. Четвърти район с граници:
Ул. „Загоре", ул. „Бистрица", ул. „Божур", ул. „Възраждане", ул. „Свежест", ул.
„Люляк", ул. „Странджа", ул. „Първи май", ул. „Боровец", ул. „Чайка", ул. „Хемус",
ул. „Мургаж", ул. „Предела", ул. „Кокиче", ул. „Пирин", ул. „Струма", ул. „"Байкал",
ул. „Вежен", ул. „Рожен", ул. „Пролет", ул. „Ропотамо", ул. „Волга", ул. „Изгрев",
обществено обслужващи обекти, търговски обекти и всички други обекти и
предприятия, намиращи се в строителни, регулационни и извън регулационни граници
в този район на които им са предоставени съдове за смет.
2. За населените места на територията на община Раднево - 21 населени
места в Община Раднево, в които се извършват услугите по т.1, т. 2, и т.З
Бели бряг, Българене, Боздуганово, Даскал Атанасово, Диня, Землен,
Знаменосец, Ковач, Ковачево, Коларово, Константиновец, Любеново, Маца, Полски
градец, Рисиманово, Свободен, Сърнево, Тихомирово, Тополяне, Трояново, Трънково.
Граници: Включват се всички улици, обществено обслужващи обекти, търговски
обекти, бензиностанции и всички други обекти и предприятия в гореупоменатите
населени места на територията на община Раднево, влизащи в строителни,
регулационни и извън регулационни граници на които им са предоставени съдове за
смет.
III. ЧЕСТОТА НА СМЕТОИЗВОЗВАНЕ:
1. За всички райони включени в системата
сметосъбиране на територията на град Раднево:

на

организираното

1. Контейнер тип „Бобър" 1,1 куб.м - 2 /два/ пъти седмично

2. Кофа

240 Ь

1 /един/ път седмично

2. За всички райони включени в системата на организираното
сметосъбиране за населените места на територията на община Раднево: Бели бряг,
Българене, Боздуганово, Даскал Атанасово, Диня, Землен, Знаменосец, Ковач,'
Ковачево, Коларово, Константиновец, Любеново, Маца, Полски градец, Рисиманово'
Свободен, Сърнево, Тихомирово, Тополяне, Трояново, Трънково:
1. Контейнер тип „Бобър" 1,1 куб.м - 1 /един/ път седмично
2-Кофа
240 Ь - 1/един/ път седмично
Настоящата заповед да се обяви публично и сведе до знанието на всички
заинтересовани лица за сведение и изпълнение.
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