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З А П О В Е Д 
 

№ 1099 
 

гр. Вълчи дол, 25.10. 2022 г. 
 

              На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закон за местните данъци и такси  
 
 

     О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

              Границите на районите, вида на предлаганите услуги по събирането и транспортирането 
на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, както поддържането на 
чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Вълчи дол през 
2023 г., съгласно одобрените схеми на разположението на контейнерите, както следва: 
  
І. За гр. Вълчи дол, включващ всички улици и квартали, Стопански двор, Ел. подстанция Вълчи 
дол, Бензиностанция Петрол и ПИ с идентификатор 12574.501.310 на „АГРО 03” ООД 
предлаганата услуга е: 
1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 
третиране по 2 пъти седмично през цялата година; 
2.  Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 
3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и 
селищните образувания в общината. 
 
ІІ. За с. Брестак, включващ  всички улици и квартали, ПИ с идентификатор 06416.112.3 на 
„Свинекомплекс Брестак” АД, ПИ с идентификатор 06416.121.4 на „Булгартрансгаз” ЕАД и ПИ с 
идентификатор 06416.113.7 на СН „Акваполи” с. Брестак  предлаганата услуга е: 
1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 
третиране по 3 пъти през месеците – януари, февруари, март, юни, юли, август, ноември и 
декември и по 4 пъти през месеците – април, май, септември и октомври; 
2.  Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 
3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и 
селищните образувания в общината. 
 
ІІІ. За с. Генерал Киселово, включващ  всички улици и квартали и ПИ с идентификатор 
14670.38.6 (Туристическа хижа) предлаганата услуга е: 
1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 
третиране по 3 пъти през месеците – януари, февруари, март, юни, юли, август, ноември и 
декември и по 4 пъти през месеците – април, май, септември и октомври; 
2.  Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 
3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и 
селищните образувания в общината. 
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ІV. За с. Стефан Караджа, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е: 
1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 
третиране по 3 пъти на месец, през цялата година; 
2.  Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 
3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и 
селищните образувания в общината. 
 
V. За с. Червенци, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е: 
1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 
третиране по 3 пъти на месец, през цялата година; 
2.  Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 
3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и 
селищните образувания в общината. 

 
VІ. За с. Михалич, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е: 
1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 
третиране по 3 пъти през месеците – януари, февруари, март, юни, юли, август, ноември и 
декември и по 4 пъти през месеците – април, май, септември и октомври; 
2.  Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 
3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и 
селищните образувания в общината. 
 
VІІ. За с. Караманите, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е: 
1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 
третиране по 2 пъти през месеците – януари, февруари, ноември и декември и по 3 пъти през 
месеците – март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври; 
2.  Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 
3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и 
селищните образувания в общината. 
 
VІІІ. За с. Генерал Колево, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е: 
1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 
третиране по 2 пъти през месеците – януари, февруари, ноември и декември и по 3 пъти през 
месеците – март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври; 
2.  Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 
3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и 
селищните образувания в общината. 
 
ІХ. За с. Добротич, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е: 
1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 
третиране по 3 пъти на месец, през цялата година; 
2.  Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 
3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и 
селищните образувания в общината. 
 
Х. За с. Метличина, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е: 
1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 
третиране по 2 пъти през месеците – януари, февруари, ноември и декември и по 3 пъти през 
месеците – март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври; 
2.  Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 
3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и 
селищните образувания в общината. 
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ХІ. За с. Радан войвода, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е: 
1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 
третиране по 2 пъти през месеците – януари, февруари, ноември и декември и по 3 пъти през 
месеците – март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври; 
2.  Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 
3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и 
селищните образувания в общината. 
 
ХІІ. За с. Изворник, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е: 
1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 
третиране по 2 пъти през месеците – януари, февруари, ноември и декември и по 3 пъти през 
месеците – март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври; 
2.  Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 
3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и 
селищните образувания в общината. 
 
ХІІІ. За с. Есеница, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е: 
1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 
третиране по 3 пъти на месец, през цялата година; 
2.  Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 
3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и 
селищните образувания в общината. 
 
ХІV. За с. Калоян, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е: 
1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 
третиране по 3 пъти на месец, през цялата година; 
2.  Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 
3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и 
селищните образувания в общината. 
 
ХV. За с. Искър, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е: 
1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 
третиране по 2 пъти през месеците – януари, февруари, ноември и декември и по 3 пъти през 
месеците – март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври; 
2.  Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 
3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и 
селищните образувания в общината. 
 
ХVІ. За с. Войводино, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е: 
1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 
третиране по 2 пъти през месеците – януари, февруари, ноември и декември и по 3 пъти през 
месеците – март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври; 
2.  Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 
3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и 
селищните образувания в общината. 
 
ХVІІ. За с. Щипско,  включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е: 
1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 
третиране по 2 пъти през месеците – януари, февруари, ноември и декември и по 3 пъти през 
месеците – март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври; 
2.  Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 
3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и 
селищните образувания в общината. 
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ХVІІІ. За с. Бояна, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е: 
1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 
третиране по 2 пъти през месеците – януари, февруари, ноември и декември и по 3 пъти през 
месеците – март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври; 
2.  Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 
3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и 
селищните образувания в общината. 
 
ХІХ. За с. Оборище, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е: 
1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 
третиране по 3 пъти на месец, през цялата година; 
2.  Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 
3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и 
селищните образувания в общината. 
 
ХХ. За с. Страхил, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е: 
1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 
третиране по 2 пъти на месец, през цялата година; 
2.  Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 
3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и 
селищните образувания в общината. 
 
ХХІ. За с. Звънец, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е: 
1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 
третиране по 2 пъти на месец, през цялата година; 
2.  Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 
3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и 
селищните образувания в общината. 
 
ХХІІ. За с. Кракра, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е: 
1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 
третиране по 2 пъти на месец, през цялата година; 
2.  Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 
3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и 
селищните образувания в общината. 
 
            Заповедта да се сведе до знанието на Директора на дирекция МДТНП,  инж. Диана 
Петрова – Директор на Дирекция УТОС и Кметовете и  Кметските наместници на населени места 
в община Вълчи дол. 
            Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Димо Димов – Ръководител дейност 
БКС, община Вълчи дол. 
 
 
ГЕОРГИ ТРОНКОВ, /п/ 
Кмет на община Вълчи дол 
 
 


