ОБЩИНА БРЕЗНИК
ЗАПОВЕД
№ РД_2 - 931
Брезник, 01.11.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ,
О П Р Е Д Е Л Я М:
1. Границите на районите и вида на предлаганите услуги по сметосъбиране,
сметоизвозване, обезвреждане на депо и поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване през 2018 година в населените места на община Брезник,
както следва:
а/ гр.Брезник – сметосъбиране и сметоизвозване се извършва в района, обхващащ
чертите на регулационния план на гр.Брезник, застроените с жилищни сгради имоти в
кв."Варош", бивше ДЗС, колбасарски цех „Бенет”, „Брист ХМ” АД, бивш ЗАД и други,
отговарящи на условията.
За имотите извън регулация, включващи: бивше поделение на МО гр.Брезник, тези по
пътя за гр.Перник след горско стопанство, тези в бившите стопански дворове на ТКЗС,
кв. 108 и 109 (бивше МТС) няма организирано сметосъбиране и сметоизвозване.
Собствениците (ползвателите) на същите заплащат такса съгласно чл. 63, ал.1 ЗМДТ, т.е.
за ползване на депо за битови отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване. Собствениците (ползвателите) на празните (незастроени) парцели в
кв.105, 106 и 107 по пътя за с.Гоз, заплащат такса по чл.63, ал. 1 ЗМДТ за депо за битови
отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.
б/ за селата: Слаковци, Сопица, Велковци (вкл.мах.”Пали лула”), Ноевци,
(вкл.мах.”Горна”), Непразненци (без мах.Вейници”), Гигинци, Бегуновци и Кошарево
(без махалите:”Ранинци” и „Крушие”)– събирането на битова смет и транспортирането й
обхваща границите на одобрените регулационни планове, с изключение на стопанските
дворове на бившите ТКЗС.
в/ за селата: Банище, Ръжавец, Станъовци (без мах.”Петрови”), Душинци (без
мах.”Сърбинов дол”), Горна Секирна (без мах.”Валога”) и Долна Секирна (без махалите:
„Маркови”, „Миткови”, „Неворци”, „Шопа”, „Колина”, „Пеина”, „Филипови”, „Сливие”,
„Калдръм”, „Каменица”, „Мартинови”, „Буков дол”, „Кулова падина”, „Шокина”,
„Калина”, „Здравко Янев”, „Танини”, „Стоян”, „Джиневи”, „Круше”, „Господинови”,
„При Оданови”, „Янкови”, „Равнище”, „Бобово”- „Лъокашеви”, „Байдини”, „Николчеви”,
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„Младенови”, „Танчеви”, „Паунови”,”Миленкови”, „Джерманови”) – събирането на
битова смет и транспортирането й обхваща границите на одобрените регулационни
планове, с изключение на стопанските дворове на бившите ТКЗС.
г/ за селата: Ребро (без.мах.”Драганица”), Кривонос, Брезнишки Извор, Садовик,
Режанци, Конска, Гърло (вкл.Старо село), Муртинци, Билинци, Видрица (без мах.”Стрин
дол”), Завала (без махалите: „Сливие” и „Чапуранова”), Ярославци, Брусник, Озърновци,
Красава, Горни Романци, Долни Романци (без махалите: „Тричкова”, „Вилина воденица”,
„Белини”), Арзан (без мах.Рангелова), Гоз (без махалите: „Логатор” и „Доганджии”) и
Бабица – събирането на битова смет и транспортирането й обхваща границите на
одобрените регулационни планове, с изключение на стопанските дворове на бившите
ТКЗС.
2. Честота на сметоизвозване:
а/ за гр.Брезник
– 2 пъти седмично с контейнер „Бобър” 1.1 куб. м.;
– 2 пъти седмично с кофа „Мева”;
б/ за селата: Слаковци, Сопица, Велковци, Ноевци, Непразненци, Гигинци,
Бегуновци и Кошарево
– 1 път седмично;
в/ за селата: Банище, Ръжавец, Станъовци, Душинци, Горна Секирна и Долна
Секирна
– 2 пъти месечно;
г/ за селата: Ребро, Кривонос, Брезнишки Извор, Садовик, Режанци, Конска,
Гърло, Муртинци, Билинци, Видрица, Завала, Ярославци, Брусник, Озърновци, Красава,
Горни Романци, Долни Романци, Арзан, Гоз и Бабица
– 2 пъти месечно за периода: м.април - м. октомври вкл.;
– 1 път месечно за периода: м.ноември – м. март вкл.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица и да се
обяви публично във всички населени места на територията на общината за сведение на
населението.
ВАСИЛ УЗУНОВ
Кмет на Община Брезник
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