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З А П О В Е Д 
№ РД – 25-1973 

гр. Шумен, 30.10.2009 г. 
 

Съгласно разпоредбите на чл. 62 от Закона за местните данъци и такси, такса 
битови отпадъци се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането 
в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на 
чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. 

Ежегодно, в срок до 30 октомври със заповед се определят границите на 
районите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 в съответния район, както и 
честотата на сметоизвозване. 

Със Заповед № РД 25-1338/ 04.08.2009г., бе назначена комисия със задача 
уточняване границите на районите, относно предоставяните услуги по чл. 62 от ЗМДТ.  

Въз основа на извършената проверка от комисията, във връзка с чл. 16, ал. 1 и 2 
от ЗУО и на основание чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 16 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Шумен и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА 
 

О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

Границите на районите, видът на извършваните услуги по чл. 62 от ЗМДТ на 
територията на Община Шумен и честотата на сметоизвозване за 2010 година, както 
следва: 
I.Сметосъбиране и сметоизвозване 

1. По регулационната граница и действащите застроителни планове на град 
Шумен (с изключение на имотите по ул.”Порек” и ул.”Народни будители”) и селата на 
територията на общината. 

2. Извън регулационната граница на гр. Шумен – Шуменско плато, имотите 
находящи се на „Лозевско шосе”, както и за находящите се извън регулация имоти, 
собственост на предприятията. 

3. Извън регулационната граница и действащите застроителни планове на 
останалите населени места на територията на общината - находящите се извън 
регулация имоти, собственост на предприятия (с изключение на птицекомбинат 
„Камчия” АД, с. Панайот Волов). 
II. Чистота на териториите за обществено ползване 

1. По регулационната граница и действащите застроителни планове на град Шумен 
(с изключение на имотите по ул.”Порек”, ул.”Народни будители”). 

2. Извън регулационната граница на град Шумен – Шуменско плато, както и  
находящите се извън регулация имоти, собственост на предприятията. 
 



III. Обезвреждане на битови отпадъци в депо 
Всички имоти находящи се на територията на Община Шумен. 

IV.Честота на сметоизвозване 
1.За град Шумен, както следва: 
1.1. съдове с вместимост 1 куб. м. – два пъти седмично. Обслужват 

Индустриалните зони  на града, кварталите „Макак” и „Мътница”. 
1.2. съдове с вместимост 4 куб.м. – два пъти седмично. Обслужват 

Индустриалните зони  на града.  
1.3. съдове с вместимост 1,1. куб.м. – ежедневно 
2.За населените места на територията на община Шумен 
2.1. съдове с вместимост 0,11 куб. м. – осемнайсет пъти годишно 

 3. съдовете за ТБО заявени по чл. 18 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината, 
следва да бъдат съобразени с тези, които се разставят и обслужват по райони. 

Настоящата заповед да се обяви публично и сведе до знание на Отдел „Местни 
данъци и ТБО” ,  „ТИТАН-БКС” ООД, гр. Шумен и „РТК” ООД, гр. Елин Пелин. 
 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Иван Йонков – зам.-
кмет УТСЕ на Община Шумен. 
 
 
 
 
 
 
КРАСИМИР КОСТОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 


