О Б Щ И Н А Е Л ХО В О
гр.Елхово, ул. „Търговска” №13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;
e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org

ЗАПОВЕД
№ РД - 689
Елхово, 27.10.2017 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация и чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси,

О П Р Е Д Е Л Я М:

І. За гр. Елхово района, в който община Елхово е организирала
сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на териториите за обществено
ползване са:
1.Кварталите от 1 до 143 включително и кв. 178 и 179 по регулационния
план на гр. Елхово, включващи всички улици от населеното място.
2.Урбанизирани територии с кадастрални номера: 27382.500.6305;
27382.500.9709;27382.500.9713;27382.500.9710;27382.500.9712;27382.500.6002;27382.5
00.9667;27382.500.9666;27382.500.4830;27382.90.10;27382.60.576
3. Изключени имоти от организирано сметосъбиране и сметоизвозване за
гр. Елхово:
- поземлени имоти с номера: 27382.500.9803; 27382.500.1275; 27382.500.1276;
27382.500.1284;27382.500.1283;27382.500.1282;27382.500.1281;27382.500.1289;27382.50
0.1288;27382.500.1287;27382.500.1290;27382.500.1298;27382.500.1301;27382.500.1300;2
7382.500.1299;27382.500.1305;27382.500.1304;27382.500.1303;27382.500.1302
и
27382.500.1306 в кв. 55 по кадастралната карта на града, местност “Юрта”;
- поземлени имоти с номера: 27382.500.1307; 27382.500.1308; 27382.500.1512;
27382.500.2551 в кв. 99 по кадастралната карта на града, местност “Юрта”;
- поземлен имот с номер:27382.500.1309 в кв. 102 по кадастралната карта на
града, местност “Юрта”;
- поземлен имот с номер: 27382.500.2081 в кв. 106 по регулационния план на
града, местност “Юрта”;
- поземлен имот с номера:27382.500.2134; 27382.500.2763;27382.500.2764 и
27382.500.2750;27382.500.2751 кв. 107 по кадастралната карта на града, местност
“Юрта”;
- поземлени имоти с номера:27382.500.2116;27382.500.2128 в кв.109а по
регулационния план на града, местност “Юрта”;
- поземлени имоти с номера:27382.500.2129;27382.500.2128;27382.500.2038 и
27382.500.2037 в кв. 111 по кадастралната карта на града, местност “Дола”;
- поземлени имоти с номера: 27382.501.257;27382.501.261;27382.49.30 в кв. 115
по кадастралната карта на града, /шосето за Изгрев/;
-поземлени имоти с номера 27382.501.249; 27382.501.251; 27382.501.570;
27382.500.265 в кв.116 по кадастрална карта на града /шосето за Изгрев;

-поземлен имот 27382.500.7320 в кв.73 по кадастралната карта на града
-местността “Лозята”;
-поземлени имоти с номера 27382.500.7218; 27382.500.9618; 27382.500.3570;
27382.500.7219;27382.500.7217;27382.500.4571;27382.500.4570;27382.500.9633;27382.50
0.7211;27382.500.9624;27382.500.2559;27382.500.309;27382.500.7210;27382.500.7207;27
382.500.9630;27382.500.9621;27382.500.15;27382.500.9631;27382.500.9627;27382.500.72
12;27382.500.9625;27382.500.9626;27382.500.7214 в УПИ I-ПКО, кв.5 по кадастралната
карта на града;
- поземлени имоти с номера 27382.500.2571 в УПИ ІІ-за стопански и
обществено обслужващи дейности в кв.5 по кадастралната карта на града.
4. Честотата на сметоизвозване за гр. Елхово – веднъж седмично
5. Честота на сметоизвозване два пъти седмично за контейнери тип „Бобър”
в гр. Елхово както следва:
- пред търговски обекти на ул. „Търговска” № 3 и до х-л „Колхида” - 4 бр.
- на паркинга на ул. „Търговска” Бл. № 70 и ул. „Иван Николов” - 4 бр.
- ул. „Рила” Бл. № 31 - 5 бр.
- ул. „Ал. Стамболийски” Бл. № 59 - 5 бр.
- К-с „Изгрев”, ул. „Чаталджа” - 4 бр.
- К-с „Изгрев”, ул. „Чаталджа” - 4 бр.
- К-с „Изгрев” - 4 бр.
- Жилищни блокове на ул. „Морава” – 6 бр.
-РДГП Елхово-3бр.
- ул.“Камчия“ до блок „Елпром“ -2бр.
ІІ. Села на територията на община Елхово с организирано сметосъбиране,
сметоизвозване и почистване на териториите за обществено ползване, включващи
всички улици, попадащи в регулационните граници по плановете на съответното
населено място.
1. Населени места:
1. с. Изгрев; УПИ I-205
масив 70
2. с. Пчела
3. с. М. Манастир
4. с. Гранитово
5. с. Мелница
6. с. Чернозем
7. с. Лесово
8. с. Лалково
9. с. Вълча Поляна
10. с. Раздел
11. с. Славейково

12. с. Г. Дервент
13. с. Бояново; УПИ
062027 масив 62
14. с. Стройно
15. с. Жребино
16. с. Борисово
17. с. Кирилово
18. с. Малко Кирилово
19. с. Трънково
20. с. Маломирово
21. с. Добрич

2. Честота на сметоизвозване за всички населени места – два пъти месечно.
ІІІ. Други урбанизирани територии извън регулацията на населените места,
включени в организирано сметосъбиране и сметоизвозване.
1. Честота на сметоизвозване - два пъти месечно.

2. Честота на сметоизвозване само за Контактна зона към ГКПП „ЛесовоХамзабейли” - два пъти седмично.
Настоящата ми заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица
за сведение и изпълнение и да се обяви публично.
Контрол по изпълнението на заповедта да се осъществява от Зам.кмета на
община Елхово-Пепа Кючукова, кметовете и кметските наместници на съответните
населени места от Общината, които да подават обратна информация за изпълнение на
графика.

ПЕТЪР КИРОВ /П/
Кмет на Община Елхово

