
     

  Общинска администрация-Каварна 
  

 

                                                                                                                     

                                                                                                                       ПРЕПИС 

  З А П О В Е Д 

№ 738 

гр.Каварна  28.10.2015 г. 

 

      На основание чл.44, ал.1, т.5 и т.8, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.62, чл.63, ал.1 и ал.2, 

чл.71 от Закона за местните данъци и такси. 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

Границите на районите, в които през 2016г. Община Каварна организира услугите по: 

1.Събиране и извозване на твърди битови отпадъци. 

2.Обезвреждане на твърди битови отпадъци в депа, включително обезпеченията по чл.60 и  

отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. 

3.Поддържане чистотата на територията за обществено ползване в населените места, както 

следва: 

 

І- ви район – гр.Каварна 

  Цялата територия в границите на населеното място и урбанизираните територии, включително 

Крайбрежна зона гр.Каварна, с изключение на местността „Старите лоза”, кв.”Младост” І и 

кв.”Младост” ІІ. 

 

Честотата на сметосъбиране и сметоизвозване: 

Контейнери 1,1 куб.м. – три пъти седмично 

Кофи 110л. – веднъж седмично. 

 

ІІ-ри район – с.Топола 

В границите на населеното място и урбанизираните територии. 

 

     ІІІ-ти район – с.Свети Никола 

В границите на населеното място и урбанизираните територии.  

 

Честота на сметосъбиране и сметоизвозване за ІІ –ри и ІІІ – ти район: 

Контейнери 1,1 куб.м. – веднъж седмично с изключение на периода от 01.06.2016г. до 

31.08.2016г., където честотата на сметосъбиране и сметоизвозване ще е пет пъти седмично. 

Кофи 110л. – веднъж седмично. 

 

ІV – ти район – с.Камен бряг 

В  границите на населеното място и урбанизираните територии. 

 

                                                        V-ти район – с.Божурец 

В  границите на населеното място и урбанизираните територии. 

 



 

VІ-ти район – СО Божурец 

В  границите на селищното образование и урбанизираните територии. 

 

VІІ-ми район – с.Българево 

В  границите на населеното място и урбанизираните територии. 

 

VІІІ – ми район – СО Топола 

В  границите на селищното образование и урбанизираните територии. 

 

ІХ – ти район – с.Селце 

В границите на населеното място и урбанизираните територии. 

 

Х-ти район – с.Вранино 

В  границите на населеното място и урбанизирането територии. 

 

ХІ –ти район – с.Могилище 

В границите на населеното място и урбанизираните територии. 

 

ХІІ –ти район – с.Поручик Чунчево 

В границите на населеното място и урбанизираните територии. 

 

ХІІІ –ти район – с.Хаджи Димитър 

В  границите на населеното място и урбанизираните територии. 

 

ХІV – ти район – с.Раковски 

В  границите на населеното място и урбанизираните територии. 

 

ХV – ти район – с.Септемврийци 

В границите на населеното място и урбанизираните територии. 

 

ХVІ-ти район – с.Челопечене 

В границите на населеното място и урбанизираните територии. 

 

ХVІІ – ти район – с.Белгун 

В границите на населеното място и урбанизираните територии. 

 

ХVІІІ-ти район  

КК „Карвуна”, местност „Иканталъка”  

 

ХІХ-ти район  

КК „Бялата лагуна”, местност „Иканталъка” 

 

 

ХХ-ти район 

Нос „Калиакра”, НАР „Яйла”, местност „Болата”, местност „Дълбока” 

 

ХХІ-ви район – с.Крупен 

В границите на населеното място и урбанизираните територии. 



 

ХХІІ-ви район – с.Видно 

В  границите на населеното място и урбанизираните територии. 

 

ХХІІІ – ти район – с.Иречек 

В границите на населеното място и урбанизираните територии. 

 

ХХІV-ти район – с.Нейково 

В  границите на населеното място и урбанизираните територии. 

 

ХХV-ти район – с.Било 

В границите на населеното място и урбанизираните територии. 

 

ХХVІ – ти район – с.Травник 

В границите на населеното място и урбанизираните територии. 

 

 

Честота на сметосъбиране и сметоизвозване за райони от ІV-ти до ХХVІ-ти 

Контейнери 1,1 куб.м. – веднъж седмично с изключение на периода от 01.06.2016г. до 

31.08.2006г., където честотата на сметосъбиране и сметоизвозване ще е два пъти седмично. 

Кофи 110 л. – веднъж седмично. 

 

За всички населени места и урбанизирани територии, за които няма да се предоставя услугата по т.1 

от настоящата Заповед, физическите и юридически лица могат да сключат индивидуалени договори  

със сметопочистващата фирма, оперираща на територията на община Каварна,  която ще извърши 

сметосъбиране и сметоизвозване на генерираните отпадъци от тези райони до депо. 

За жителите на гр.Каварна, деклариращи и плащащи такса смет за кофа 110л. честотата на 

сметоизвозване ще е веднъж седмично, като Община Каварна няма да предоставя допълнителни 

съдове за твърди битови отпадъци. 

 

Настоящата Заповед да бъде връчена за сведение на Зам.Кмет „EФИД”,  Зам. Кмет „ФИР”, 

гл.счетоводител, отдел „Бюджет, финанси и счетоводство”, отдел „Местни данъци и такси”, 

отдел „Екология и зелена система”, Кметове и кметски наместници, сметопочистваща фирма, 

както и да бъде огласена сред жителите на община Каварна чрез средствата за масово 

осведомяване. 

 

 

 

 

 

ЕП/ЕП                                                                                            СЕВИНЧ КАСАБОВА  /П/ 

                                                                                                         В.И.Д. Кмет на Община Каварна 

 

 

                                                                                                 


