
ПРОЕКТ 

ОБЩИНА  РУСЕ 
 

З А П О В Е Д 

 
             №……………… 

Русе,……………….2015 г.   

 

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал.1, т. 1 и т. 8 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 62, чл. 63, и чл. 71 

от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), чл. 71 от АПК и чл. 14, ал. 1 и ал.4 и 5 от 

Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и 

права на територията на Община Русе на Общински съвет Русе  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 
 Определям границите на районите, в които през 2016 г. Община Русе организира 

услугите по: 

 

 1. Събиране и извозване на битови отпадъци; 

 2. Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други инсталации; 

3. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените 

места,  както следва: 

 

т. А. ГРАНИЦИ 

 

град Русе:  
 

• Източна промишлена зона, ж.к. „Изток”, ж.к. „Здравец” и ж.к. „Родина 2”: от 

река Дунав край „Свободна зона – Русе” ЕАД включително, пресичайки републикански 

път I-21 Русе – Силистра край Контролно – техническа инспекция – Териториално 

звено - Русе (бул. „Тутракан” №94) включително, по полски път с идентификатор 

63427.81.5 (южно от бившите военни поделения), ул. „Индустриален парк”, имотите на 

територията на  Индустриален парк и бивше Телеугояване (местност „Слатина”) 

включително, обратно по ул. „Индустриален парк” до пътя Русе-Силистра, 

включително имотите на югоизток от републиканския път, бул. „България” (от кръгово 

кръстовище при ГКПП „Дунав мост”) до пресечката с ул. „Шипка”, в т.ч. имотите 

източно и южно от булеварда с адрес бул. „България”, ул. „Кариера” до № 15 вкл. 

(старо наименование местност „Калнъ дере”); 

• на изток:  пътя Русе – Николово от бул. „България”, до „Септома България” АД вкл., 

в т. ч. имотите от двете страни на пътя, включително имотите до „Берус” ООД; 

• ж.к. „Чародейка Г– север”; 

• ж.к. „Чародейка Г– юг”; 

• ж.к. „Дружба 3”, в т.ч. бул. „Христо Ботев”/републикански път Русе-Разград имотите 

от двете страни на пътя до ул. „Русофили”, ул. „Русофили” – имотите от двете страни 

на пътя до №№32, 55 вкл., бул. „Гоце Делчев” от  ул. „Русофили” до пресечката с ул. 

„Ген. Кутузов”,  включително имотите от югозападната страна на пътя; 

• ж. р-н „Мальовица 2”, в т.ч. комплекс „Левента” и Телевизионната кула; 



• ж.к. „Дружба 2”, бул. „България” пред ж.к. „Дружба 2”; 

• кв. „Новата махала” до ул. „Св. Димитър Басарбовски” до №№56, 85, без имотите на 

ул. „Св. Димитър Басарбовски” № 81; 

• на северозапад: републикански път I-5 Русе-Велико Търново до паркинга при х. 

Приста, включително имотите от южната страна на пътя; паркинг при х. Приста до река 

Дунав. 

Към границите на гр. Русе включвам: 

• имотите с адрес: ул. „Шипка”, ул. „Изгрев”, ул. „Касева чешма” от двете страни на 

пътя, свързващ кв. ж.к. „Чародейка Г-север” с местност „Касева чешма"; 

• имотите от двете страни на ул. „Касева чешма” до №180 вкл. (до предпоследното 

обръщало); 

• местност „Хаджигенова чешма”: застроените имоти от двете страни на пътя до 

Фазаново стопанство включително.  

 

Услугите по т. 1 Събиране и извозване на битови отпадъци, и т. 2 Обезвреждане 

на битовите отпадъци в депа или други инсталации, не се извършват за: възстановените 

имоти по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, които са 

с непроменено предназначение и незастроените земеделски земи (с непроменено 

предназначение), както и имотите по ул. „Адмирал Рождественски” след  № 42. 

 

квартали, с.о. ДЗС, наместничество Долно Абланово и кметства от общината: 

 

 • строителните граници на населените местa,  

към границите на населените места включвам: 

-  за с.о.  ДЗС - имотите до ж.п. линия Русе-Варна при гара Образцов чифлик; 

- за с. Червена вода – имотите на „Сортоизпитване – Червена вода” ЕООД, ул. 

„Птицекланица”, бл. 1, бл. 2 и бл. 3,  ул. „Птицекомбинат”, бл. 1, бл. 2, бл. 3 и бл. 4; 

-  за с. Хотанца -  Земеделска Кооперация  „Сговор” (местност „Горски ниви”). 

 

Забележка: За  имотите, намиращи се извън определени в т. А граници и тези, 

за които не се извършват услугите по  т.т. 1 и 2 (описани в заповедта) се дължи такса за 

услугите по т. 3 от настоящата заповед – Поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване в населените места.  

 

Б. ЧЕСТОТА НА СМЕТОИЗВОЗВАНЕ: 
 

За гр. Русе: 

  

Вид съд (обем в м
3
) Честота на извозване [бр. за 1 седмица] 

Бургаски контейнер 4,2 м
3
 2 пъти 

„Бобър” 1,1м
3
 

 

За Източна и Западна промишлена зона, и за 

имотите на ул. „Касева чешма” до № 49 вкл.: 

3 пъти;  

За имотите на ул. „Касева чешма” до №180 

вкл.:  2 пъти; 

За всички останали: ежедневно 

Пластмасова кофа 0,240 м
3
 За Източна и Западна промишлена зона: 2 

пъти; 

За всички останали: 1 път 

 



 

За кварталите, с.о. ДЗС, наместничество Долно Абланово и кметствата от 

общината: 

 

- квартали: Средна кула, Долапите, Образцов чифлик; с.о. ДЗС; наместничество Долно 

Абланово; кметствата: Мартен, Николово, Червена вода, Tетово, Ново село,  Басарбово, 

Семерджиево,  Сандрово, Хотанца,  Просена,  Ястребово,  Бъзън:  

 

 

  

Вид съд (обем в м
3
)
 

Честота на извозване [бр. за 1 седмица]  

„Бобър” 1,1 м
3
 1 път  

Пластмасова кофа 0,120 м
3
 1 път  

 

За подалите Декларации по чл. 16, ал. 1 от Наредба № 16 на ОбС-Русе за 

определяне на таксата според количеството: 

 

За гр. Русе: 

  

Вид съд (обем в м
3
) Честота на извозване [бр. за 1 седмица] 

Бургаски контейнер 4,2 м
3
 1 път 

„Бобър” 1,1м
3
 3 пъти 

Пластмасова кофа 0,240 м
3
 2 пъти 

 

За кварталите, с.о. ДЗС, наместничество Долно Абланово и кметствата от 

общината: 

 

- квартали: Средна кула, Долапите, Образцов чифлик; с.о. ДЗС, наместничество Долно 

Абланово; кметствата: Мартен, Николово, Червена вода, Tетово, Ново село,  Басарбово, 

Семерджиево, Сандрово, Хотанца,  Просена,  Ястребово,  Бъзън:  

  

Вид съд (обем в м
3
)
 

Честота на извозване  [бр. за 1 седмица] 

„Бобър” 1,1 м
3
 1 път 

Пластмасова кофа 0,120 м
3
 1 път  

 

Копие от настоящата заповед да бъде връчено на съответните заинтересовани 

длъжностни лица за сведение и изпълнение.  

Заповедта да се доведе до знанието на населението и фирмите чрез местните 

средства за масово осведомяване. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Зам.-Кмета на Община Русе по 

комунални дейности. 

 Заповедта влиза в сила от 01.01.2016 г. 

 

 

ПЛАМЕН СТОИЛОВ 

Кмет на Община Русе                                                     


