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.З А П О В Е Д

№  а.-М гТТб/ ..4Т.:/Р..-.Т6ТТгг.

На основание нл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 63 ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и 

въз връзка с определянето вида, честотата и границите на предлаганите услуги в 
община Тутракан на основание чл.62 от Закона за местните данъци и такси

О П Р Е Д Е Л Я М :

I. Видът па услугите, съгласно чл.62 от Закона за местните данъци и такси 
/ЗМДТ/, които да се извършват на територията на община Тутракан за 2023 година 
се предоставя на всички облагаеми по чл. 10 от ЗМДТ имоти и са както следва:

1. Събирането и транспортирането на битови отпадъци до съоръжения и 
инсталации за тяхното третиране, което включва и осигуряване на съдове за събиране 
на битов] гте отпадъци;

2. Третирането на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, проучване, 
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация за депа за битови отпадъци или 
други съоръжения;

3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените 
места в град Тутракан и другите населени места на територията на община Тутракан, 
което включва и поддържането на уличните платна, площадите, алеите, парковете и 
Ар.

II. Границите на районите, включени в системата на организиране на услугите по 
точка I:

1. От всички имоти, собственост на физически лица, търговски обекти и 
юридически лица, намиращи се в регулационните граници на фад Тутракан, както и 
на селата о г община Тутракан, с изключение на:

а) !4мот на ул. „Хемус“ № 9 в град Тутракан;
б) Поземлен имот в гр. Тутракан, заведен в отдел “Местни данъци и такси” при 

Община Тутракан под партиден номер 6107285661002.
2. Да се извършва организирано събиране и извозване на битови отпадъци през 

2023 г. от имотите, собственост на юридически лица и търговски обекти, намиращи се 
извън регулационните граници на град Тутракан, както и на селата от община 
Тутракан
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III. Честотата услугите по точка I от настоящата заповед, да се извършва чрез 
контейнери тип „Бобър“ с вместимост 1,1 м3 при спазване на следната честота в 
обслужването на съдовете за отпадъци:

1. За фад Тутракан - три пъти седмично по график;
2. За селата от община Тутракан - един път седмично по график.

IV. Съгласно чл. 71, т.2 от Закона за местните данъци и такси не се събира такса 
битови отпадъци за услугата по чл. 62, т.1 от ЗМДТ и дейността по третиране на 
битовите отп адъци, когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и 
е подадена декларация по образец и ред, определени с наредбата по чл.9, от 
задълженото лице до 31 октомври на предходната година в общината по 
местонахождението на имота.

V. За имотите по чл. 18 ал. 1 от Наредбата за определяне и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан — 
префере: шията се ползва само при платени данъци и такси.

Копие от заповедта да се изложи на таблото за обществена информация в 
е град ата на Общинска администрация -  Тутракан. Заповедта да се публикува на 
интернет-сграницата на Община Тутракан.
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