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З А П О В Е Д  

№ РД - 591   

гр. Алфатар, 17.10.2022 г. 

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

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

 

НАРЕЖДАМ: 
 

1. Определям границите на районите за извършване на услуги по сметосъбиране, 

сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места на община Алфатар за 2023 г., както следва: 

                                                                                                                                              

№  ПРЕДЛАГАНИ 

УСЛУГИ ПО ЧЛ. 62 ОТ 

ЗМДТ 

РАЙОН НА ИЗВЪРШВАНЕ НА 

УСЛУГАТА 

ЧЕСТОТА НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА УСЛУГАТА 

1. СЪБИРАНЕ НА БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ И 

ТРАНСПОРТИРАНЕ ДО 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО В 

ГР. СИЛИСТРА 

Всички жилищни, промишлени и  

селскостопански сгради, паркови и др. 

нежилищни територии, по кадастрални карти 

и регулационни планове на населените места 

на община Алфатар: гр. Алфатар, с. Алеково, 

с. Бистра, с. Васил Левски, с. Кутловица, с. 

Цар Асен и с. Чуковец. 

 

Два пъти 

месечно, съгласно 

график 

Приложение № 1 

2. ПОДДЪРЖАНЕ НА 

ЧИСТОТАТА НА 

ТЕРИТОРИИТЕ ЗА 

ОБЩЕСТВЕНО 

ПОЛЗВАНЕ 

Уличните платна, площади, алеи, парковите и 

др. територии за обществено ползване, 

находящи се в кадастралните и регулационни 

планове на гр. Алфатар, с. Алеково, с. Бистра, 

с. Васил Левски, с. Кутловица, с. Цар Асен и 

с. Чуковец. 

 

 

Ежедневно 

 

 
2. Утвърждавам график и схема за събиране на битови отпадъци по населени места, 

съгласно Приложение № 1, неразделна част от заповедта. 

3. Не се извършва събиране и транспортиране на битови отпадъци за имоти, които 

имат подадена декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ и чл. 18, ал. 1, т .2 и т. 3 

 

Заповедта и приложенията към нея да се постави на табла за информация пред всички 

кметства и кметски наместничества на общината, както и да бъде  публикувана в официалният 

сайт на Община Алфатар - www.alfatar.egov.bg 

 

Препис от заповедта да се предостави на кметовeте и кметските наместници, на 

директорите на дирекции в общината и на шофьорите на сметоизвозващите автомобили за 

сведение и изпълнение. 

 

 

 

Д-Р ЯНКА  ГОСПОДИНОВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР  
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