
                             ЗАПОВЕД № 304/ 28.10.2022г. 
с. Горна Малина 

 

 На основание чл. 38, ал. 1, чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 9 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 2 връзка с чл. 62 от Закона за 

местните данъци и такси, 

ОПРЕДЕЛЯМ: 
 

1. Услугите по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси, които ще се 

извършват на територията на община Горна Малина през 2023 година: 

 Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 

инсталации за тяхното третиране; 

 Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 

 Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места и селищните образувания в общината. 

2. Границите на районите с извършване на услугите по т.1 са регулационните 

граници на всички населени места в община Горна Малина, както и 

извънрегулационните за поземлените имоти, които според Подробния Устройствен 

План (ПУП) имат предназначението по чл.8, т.1 от Закона за устройство на територията 

(ЗУТ) и за застроените земеделски и горски земи за действително застроената площ и 

прилежащия й терен. 

3. Честота на обслужване на съдовете за битови отпадъци и сметоизвозване: 

 В населените места – веднъж седмично както следва: понеделник – Горна 

Малина; вторник – Макоцево, Чеканчево, Саранци и Негушево; сряда – 

Гайтанево, Априлово и Долна Малина; четвъртък – Долно Камарци, 

Стъргел и Горно Камарци; петък – Осоица, Белопопци и Байлово; 

 За всички останали – веднъж месечно.  

4. Място за обезвреждане на битови отпадъци – РД за неопасни отпадъци – 

Горна Малина, находящо се в м. „Умен Дол” или друго Регионално Депо.  

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Стоянка 

Дончева – главен експерт “ЕУСПП” в Община Горна Малина, кметовете и кметските 

наместници в населените места на Община Горна Малина. 

            Настоящата заповед да се обяви на сайта на общината и по населените места до 

31.10.2022г., а препис от нея да се връчи на отговорните и заинтересувани лица за 

сведение и изпълнение. 
Изготвил: /п/ 

(инж.Ст. Дончева) 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА:  

  /П/                                        

(инж.Ангел Жиланов) 


