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ЗАПОВЕД
№ 659
гр. Смядово 14.10.2021 год.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси,
чл.14, ал.2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на Общински съвет Смядово и във връзка с чл. 19 от Закона за управление на
отпадъците
ОПРЕДЕЛЯМ:
Границите на районите, видът на предлаганата услуга и честотата на сметоизвозване на
твърди битови отпадъци през 2022 г., както следва:
1. Района, в който се предлагат услугите организирано сметосъбиране и
сметоизвозване на битовите отпадъци, поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване и обезвреждане на отпадъците, включва всички населени места в
общината, съгласно действащите кадастрални и регулационни планове, както следва:
гр.Смядово, с.Кълново, с.Риш, с.Веселиново, с.Янково, с.Желъд, с.Ново Янково, с.Черни връх,
с.Бял бряг и с.Александрово.
В района на организирано сметосъбиране и сметоизвозване в гр. Смядово се включват
следните обекти: Производствените площадки на „Инвестбанк“, „Караш инвест” ООД и
„Булбиокем“ ЕООД, попадащи в територията на бивш ХЗ-Смядово, Бензиностанция 2308 –
собственост на „Петрол” АД гр. София, ВФ 22720 и „Рикос 12“ ЕООД гр. Шумен. Същите да
се считат като граници на района за организирано сметосъбиране и сметоизвозване в гр.
Смядово.
Района на организирано сметосъбиране и сметоизвозване в общината се разделя на
следните подрайони:
I подрайон – гр. Смядово:
II подрайон – с. Веселиново, с. Риш и с.Александрово;
III подрайон –с. Кълново, с. Янково, с. Бял бряг, с. Ново Янково, с. Жълъд и с. Черни
връх
2. Предлаганите услуги в района по т.1, са както следва:
- събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения
за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с
изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на
битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по Закона
за управление на отпадъците;

- третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово
разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации
или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци;
- поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени
за обществено ползване;
3. Минимална честота на сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в
Община Смядово е както следва:
За I подрайон гр. Смядово – минимум 40 пъти годишно /три пъти месечно за месеците януари, февруари, март, април, май, октомври, ноември, декември и четири пъти месечно за
месеците - юни, юли, август, септември.
За подрайони ІІ и ІІІ, включващи останалите населени места – минимум 20 пъти
годишно /веднъж месечно - м. януари, февруари, ноември, декември и два пъти месечно през
месеците март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври/.
При необходимост честотата на сметосъбиране и сметоизвозване да се актуализира,
като се спазва минималната честота на сметосъбиране и сметоизвозване, посочена в
настоящата заповед.
За конкретните дати за събиране и транспортиране на битовите отпадъци Директора на
Общинско предприятие „Чистота, озеленяване, благоустройство и охрана“ гр. Смядово да
изготви планов график за 2022 г., като екземпляр от графика се представи на кметове и
кметски наместници, на Началник отдел „Регионално развитие, екология и хуманитарни
дейности“ и лицата, ангажирани със сметосъбирането и сметоизвозването на отпадъците за
сведение и изпълнение.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението в Общината, кметове и
кметски наместници, длъжностните лица, натоварени с контролни функции и до лицата,
ангажирани със сметосъбирането и сметоизвозването на отпадъците.
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