ОБЩИНА СТРУМЯНИ
ЗАПОВЕД
№ З-437/28.10.2016 г.
с. Струмяни
На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/ и във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за местни данъци и
такси /ЗМДТ/

О П Р Е Д Е Л Я М:
Границите на районите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване, видът
на предлаганата услуга и честотата на сметоизвозване на територията на община
Струмяни за 2017 г. както следва:
1.Границите на районите за организирано сметосъбиране съвпадат със застроителните
и регулационните планове на с. Струмяни, с. Илинденци, с. Микрево, с. Драката, с.
Горна Крушица и с. Каменица.
2. Да се извършат услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на
битови отпадъци и почистване на територията, предназначени за обществено ползване.
3. Честота на сметоизвозване – по утвърден график /Приложение №1/
4. Определям честота за почистване на териториите, предназначени за обществено
ползване – ежеседмично.
Препис от настоящата заповед да се връчи на старши инспектор в Дирекция
„ОССИД”, старши експерт „Програми за временна заетост” управителя на „Бетон”
ЕООД – град Сандански, кметове и кметски наместници на селищата с организирано
сметосъбиране за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на зам. кмета по стопанските
дейности на община Струмяни.
Заповедта да се обяви по подходящ начин на гражданите на община Струмяни.
РС
ЕМИЛ ИЛИЕВ /П*/
Кмет на община Струмяни
*Забележка: Подписите са заличени в съответствие с разпоредбите на чл.2 от Закона за
личните данни.
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ОБЩИНА СТРУМЯНИ
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към Заповед № З-437/28.10.2016 г.
УТВЪРЖДАВАМ: /П*/
Емил Илиев
Кмет на общината
График на районите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на
територията на община Струмяни за 2017 г. както следва:
1. Понеделник
-

Село Струмяни – без улица „Васил Левски”

2. Вторник
-

Село Микрево – всички улици в Горна Махала и Нова Махала

3. Сряда
-

Село Илинденци – всички улици
Село Струмяни – улица „Васил Левски”

4. Четвъртък
-

Село Микрево – Долна махала – без ул. „Берово” и ул. „Цар Самуил”
Село Горна Крушица и село Каменица – всеки последен четвъртък от месеца

5. Петък
-

Село Микрево – ул. „Берово и ул. „Цар Самуил”
Село Драката – всички улици

Изготвил: /П*/
/Райна Серезлиева
ст. инсп. в Дирекция „ОССИД”/
*Забележка: Подписите са заличени в съответствие с разпоредбите на чл.2 от Закона за
личните данни.
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