
  

ОБЩИНА ГУРКОВО 
 

гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3 

тел.: КМЕТ – 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/ 2084, 
ФАКС 04331/ 2884, e-mail   gurkovo_obs@abv.bg 

 

З А П О В Е Д 
№ З-497/24.10.2018 г. 

гр. Гурково 

 
 На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и 

такси /ЗМДТ/ 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Определям видовете услуги, предлагани от община Гурково, за които се заплаща 

такса за битови отпадъци за 2019    година, както следва: 

1.1. Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им 

до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; 

1.2. 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, включително 

отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО; 

1.3. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и др. територии 

от населените места, предназначени за обществено ползване. 

2. За граници на районите за извършване на предлаганите услуги по т.1, определям 

строителните граници на населените места в община Гурково: гр. Гурково и селата 

Паничерево, Конаре, Пчелиново, Злати рът, Лява река, Димовци, Брестова, Дворище 

и Жълтопоп. 

3. Предлаганите услуги по т.1 се извършват и за имотите със стопанско 

предназначение, находящи се извън строителните граници на населените места по 

т.2 (“Булметал”АД гр. Гурково, “Металик - 6”ЕООД гр. Гурково, Югоизточно 

държавно предприятие „Държавно предприятие” Териториално поделение - 

Държавно горско стопанство Гурково, “Вигалекс”ООД гр. Гурково, „Елит Петрол” 

ЕАД, „С.И.Р.К.” ЕООД гр. Гурково, „Джони Ауто” гр. Гурково, ЕТ „Велина Будина” 

гр. Гурково, „Диворастящи плодове” ЕООД гр. Гурково, “Рени - Хрис” ЕООД гр. 

Гурково, “Натурал стон” ООД гр. Гурково, НК „ЖИ”-техническа сграда Гурково, 

„Предела – 89” ЕООД гр. Дебелец, ТД „Миньох” гр. Дебелец, „Грация - Цонева” 

ЕООД гр. Гурково, „Булгарпластик” ЕООД гр. Гурково, “Буковецлес”АД Гурково, 

ВР Булпетролиум ООД гр. Ямбол, Веселин Михайлов и ЕТ „Бурата – Димитър 

Димитров” гр. Раднево,  Областно пътно управление – кантон Гурково). 

Собствениците и ползвателите на тези имоти, заплащат пълния размер на таксата за 

битови отпадъци по т.1. 

4. Освобождавам от заплащане само на такса за услугите по т.1.1 “сметосъбиране и 

сметоизвозване” собствениците и ползвателите на имоти, находящи се извън 

строителните граници на населените места по т.2, където общината не извършва 

тази услуга (Мини Марица изток ЕАД, „В и К”, EVN, „Буковет” ЕООД гр. София, 

„Металкъмпъни” ООД Гурково, ЕТ „Изгрев” гр. Гурково, ЕТ “ИВМА –Иван Иванов” 

гр. Гурково, „Саламандър” ООД, „Ученически отдих  и спорт” ЕАД – Гурково, 

Паничерево, ”Мини Балкан 2000”, Областен съвет на БЧК гр. Велико Търново,   ,, ЕТ 

„Сави Дългъчев” с. Конаре, Стопанските дворове на: ЧПК “Прогрес” Гурково, ЗК 

“Съгласие” с. Конаре, ЗПК “Тунджа” с. Паничерево), Райчо Иванов Иванов – 
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Бунгала с. Паничерево. Същите заплащат такса за услугата по т.1.2 “почистване на 

уличните платна и другите територии за обществено ползване” и такса за услугата по 

т.1.3 “обезвреждане на битовите отпадъци в депо и експлоатацията му”. 

5. Определям честота на сметоизвозване по населени места, както следва: 

- гр. Гурково (кофи и контейнери тип „Бобър”) – 4 пъти месечно;  

- гр. Гурково (контейнери 4м3) – 3 пъти месечно; 

- с. Паничерево (кофи и контейнери тип „Бобър”) – 3 пъти месечно; 

- с. Конаре (кофи и контейнери тип „Бобър”) – 3 пъти месечно; 

- всички населени места по т.2 и т.3 (кофи) – 2 пъти месечно; 

- сметосъбирането и сметоизвозването се извършват по утвърден график. 

7. Възлагам на зам.кмета на община Гурково, кметове, кметски наместници, 

мл.експерт „Земеделие и екология” – да упражняват контрол за качеството на 

услугите: събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци на територията 

на община Гурково.  

Цялостен контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник кмета на 

община Гурково.   

 Настоящата заповед да се доведе до знанието на населението и длъжностните 

лица за сведение и изпълнение. 

  

 

 

Иван Иванов / П.П./ 

Кмет на Община Гурково 
 

 

Съгласували: 

 

Ваня Иванова ----п---- 

Гл. експерт „ТДТ, МДТ” 
 

 

Изготвил: 

 

Румяна Драганова ----п---- 

Гл. експерт „Земеделие и екология” 

 

 

 

 

Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 


	ОБЩИНА ГУРКОВО

