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З А П О В Е Д 

№ РД-09-484 

                                                 гр. Мъглиж 31.10.2019 год. 

 

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

данъци и такси, 

 

Н А Р Е Ж Д А М :  

 

 1. Определям видовете услуги, предоставяни от Община Мъглиж, за които се заплаща 

такса за битови отпадъци за 2020 година, както следва:  

 1.1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 

други; 

 1.2. Събиране и транспортирането на битовите отпадъци до депата или други инсталации 

и съоръжения за тяхното третиране; 

   1.3. Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 

   1.4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 

от населените места и селищните образования в общината, предназначени за обществено 

ползване; 

 

2. За границите на районите за извършване на предлаганите услуги по т. 1 определям 

строителните граници на следните населени места в Община Мъглиж:  

• гр. Мъглиж; 

• с. Ягода;  

• с. Тулово;  

• с. Дъбово;  

• с. Ветрен; 

• с. Юлиево;  

• с. Зимница; 

• с. Шаново;  

• с. Сливито;  

• с. Селце; 

• с. Радунци;  

• с. Яворовец;  

• с. Борущица. 

 

3. Предлаганите услуги по т. 1 се извършват и за имотите с търговско предназначение, 

находящи се извън строителните граници на населените места по т. 2. 

 

4. Определям честота на сметосъбиране по населените места, както следва: 

  4.1.  За град Мъглиж: 

• Централна градска част – 3 пъти седмично; 

• Всички останали квартали и Завод № 4 – 2 пъти седмично; 



  4.2 . За село Ягода: 

• Централна част – 2 пъти седмично; 

• Всички останали квартали – 1 път седмично; 

 4.3. За селата: с. Тулово. с. Дъбово, с. Ветрен, с. Юлиево, с. Зимница, с. Шаново, с. 

Сливито, с. Селце, с. Радунци, с. Яворовец, с. Борущица - 1 път седмично; 
 

5. Освобождавам от заплащане на услугите по т.1.2 и т.1.3 собствениците и ползвателите 

на имотите, находящи се в: 

• с. Бънзарето; 

• с. Държавен; 

• м. Торбаляците; 

• района на хижа „Българка”; 

• Военно формирование № 24550 в землището на с. Ягода; 

• ПИ 49494.667.140, ПИ 49494.667.104 в землище Мъглиж, м. „Каракос” и Бункер – 

Помпена станция и земя в землището на с. Тулово – собственост на „Арсенал” АД; 

• Сгради и съоръжения, собственост на „Напоителни системи” ЕАД, находящи се в 

землищата на гр. Мъглиж, с. Дъбово и с. Юлиево; 

• Сгради и съоръжения, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – 

Стара Загора – по приложения списък, неразделна част от настоящата заповед.  

 

Собствениците и ползвателите на имоти по т. 5 заплащат такса за битови отпадъци 

само за услугите по т. 1.4. 

 

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на кметовете на кметства и 

кметски наместници на населените места на Община Мъглиж, за гр. Мъглиж - на мл. експерт 

„Еколог” при Общинска администрация Мъглиж. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на жителите на Община Мъглиж и да се 

обяви на интернет страницата на общината. 

 

 

 

 

 

Д-Р ДУШО ГАВАЗОВ/п.п./ 

ВрИД Кмет на Община Мъглиж 

(съгл. Решение № 709 / 26.09.2019 г. на ОбС Мъглиж) 

 

 

 

 


