ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
гр.Сунгурпаре, обл.Бургас, ул.”Георги Димитров” М? 2
тел: 05571/5269, 5063; факс:5585; е-тап:Ктегзипоипагеббаьшьс)

ЗАПОВЕд
Не
гр.

?01/

шнгурларе, .2.3..!.0„.... 2018 г.

основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка
63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси
На

с чл.

ОПРЕДЕЛЯМ
Границите на районите и вида на предоставяните услуги по
чл. 62 от Закона за месгните данъци и такси за 2019 г.,
както следва:

!. Видове предоставяни услуги
1. Сметосъбиране и

сметоизвозване - без празни дворни места;

2. обезвреждане на битови отпадъци в дела и поддържане на

депата;

3. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване,
за физически и юридически лица на територията на общината.
11.

Честотата на сметоизвозването се дели на:

Зимен сезон

1. Контейнери 1,1 куб.м и 2,6 куб.м
За гр. Сунгурларе на 15 дни

За всички други населени места на 15 дни

2. Кофи 0,12 куб.м
За гр. Сунгурларе на 15 дни
За всички Други населени месга на 15 дни

Петен сезон

1. Контейнери 1,1 куб.м и

2,6 куб.м

За гр. Сунгурларе на 10 дни
За всички други населени места на 15 дни

2. Кофи 0,12 куб.м
За гр. Сунгурларе на 10 дни

За всички други населени места на 15 дни

111.

Обхват на предоставените услуги

услуги в раздел 1.- т.1. да се извършват в
регулационните граници, съгласно подробен усгройсгвен план
/ПУП/ за всички населени месга на територията на община
Сунгурларе.
Посочените услуги в раздел 1.- т.2. и т.3 да се извършват за
всички имоти, намиращи се извън регулационните граници на
населени месга по специализирана преценка.
Посочените услуги в раздел 1.- т.3 да се извършват по
специализирана преценка в следните граници на даденото
населено място сьс следния обхват:

1. Посочените

-

в

лятно поддържане: чистота на
площади, паркове, градинки и дРУГи

населените места - зимно

и

улиците, тротоари,
площи за общесгвено ползване;
- извън населените места - зимно
автобусни
спирки,
пътища,

и

лятно поддържане: месгни
по
и
отбивки
дРУГИ

специализирана преценка, ликвидиране на нерегламентирани
сметища на териториите за обществено ползване.

Контрол по изпълнение на Заповедта възпагам на ресорния
Заместник Кмет, Кметовете и Кметски намесгници по населени
места.

Заповедта да се ВРЪЧИ на съответните пица
изпълнение и да се обяви публично.
Копие

и

ОТ

КМЕТ НА ОБЩИН
СУН ГУРЛАР :

иг/иа/сд

нделиев/

35

сведение

