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З А П О В Е Д 

 

№ 1522/26.10.2020г. 

гр. Перник 

 
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ 

 

ОПРЕДЕЛЯМ : 

 

1. Вида на услугите по чл. 62 от ЗМДТ, извършвани от Община Перник, за периода от 

01.01.2021 г. до 31.12.2021 г., както следва: 

1.1. сметосъбиране и сметоизвозване; 

1.2. третиране на битови отпадъци в депа; 

1.3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване; 

2. Честотата на сметоизвозване за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.. както следва: 

2.1. за кофи тип „Мева“ с вместимост 110 л. - 52 пъти средно годишно, за всички райони, 

за които се осигурява услугата сметосъбиране и сметоизвозване от Община Перник. 

2.2. за контейнери тип „Бобър“ с вместимост 1,1 куб. м. с честота на сметоизвозване 

както следва: 

2.2.1. Район 1 - 365 пъти годишно; 

Граници: Административен център, Централна градска част (ЦГЧ), ул. „Търговска“, кв. 

„Монте Карло“, кв. „Христо Смирненски“, кв. „Красно село“, кв. „Рудничар“, кв. „Твърди 

ливади“, кв. „Димова махала“, кв. „Дараците“, кв. „Могиличе“, кв. „Ралица“, кв. „Каменина“, 

кв. „Христо Ботев“, кв. „Тева“ , кв. „Изток“, кв. „Църква“, кв. „Марина бара“, кв. „Стара 

Тева“, „Цалева круша“, кв. „Хумни дол“, кв. „Рено“, кв. „Мошино“, кв. „Селото – Дараците“, 

кв. „Пригаров район“, местност „Ладовица“, „Парк Митко Соколов“. 

 

2.2.2. Район 2 - 208 пъти годишно; 

Граници: кв. „Клепало“, кв. „Байкушева махала“, кв. „Проучване“, кв. „Драгановец“, кв. 

„Варош и Табана“, кв. „Васил Левски“,  кв. „Караманица“, кв. „Куциян“, кв. „Сини вир“, кв. 

„Калкас“, кв. „Железни заводи“. 
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2.2.3. Район 3  - 156 пъти годишно; 

Граници: „Стомана“, Промишлена зона - Изток, с. Рударци. 

 

2.2.4. Район 4  - 104 пъти годишно; 

Граници - кв. „Кристал“, кв. „Стара чешма“, кв. „Радина чешма“, Централен гробищен 

парк, гр. Батановци, с. Мещица, с. Дивотино, с. Драгичево, с. Кралев дол, с. Студена, с. 

Ярджиловци, с. Кладница, път 1-9. 

2.2.5. Район 5 - 52 пъти годишно; 

Граници: кв. „Бела вода“, „Специализирана болница за активно лечение на белодробни 

болести – Перник“, х. „Славей“, с. Люлин. с. Вискяр, с. Богданов дол, с. Зидарци, с. Боснек, с. 

Чуйпетлово, с. Витановци, с. Големо Бучино и „Бачова махала", с. Лесковец, с. Планиница, с. 

Расник, с. Радуй. с. Селищен дол, с. Черна гора. 

3. Райони, в които ще се извършват само услуги по третиране на отпадъци в депа и 

поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, както следва: 

 Град Перник 

1. Местностите: „Шамака“, „Паскач“, „Войниковец“, „Кулата“, „Кръсто“, „Алматица“, 

„Крепок“, „Цървеняк“, „Ридо“, „Мърморец“, „Воденицата“, „Под кулата“, „Богова махала“, 

„Умище“, „Шевърляк“, „Пешови ливади“, „Парлева махала“, „Прогон“, „Гложе“. 

2. Всички незастроени имоти под з-д „Кристал“ - между завод „Кристал“ и р. Струма. 

3. Всички незастроени имоти в кв. „Радина чешма“. 

4. Всички незастроени и неурегулирани имоти кв. „Сини вир“. 

5. Махалите „Радева махала“ и „Кошаревска махала“. 

6. Историческа местност „Кракра“- собственост на Министерството на културата. 

7. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ. които не са в регулация. 

 

 Кметство Изток 

1. Всички незастроени и неурегулирани имоти в Старо Мошино. 

2. Местностите: „Побит камък“, „Под линията“, „Османица“ - всички незастроени и 

неурегулирани имоти. 

3. Всички незастроени и неурегулирани имоти - ул. „Пушкин“. 

4. Всички незастроени и неурегулирани имоти - ул. „Некрасов“. 

5. Всички незастроени и неурегулирани имоти ул. „Лермонтов“. 

6. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация. 

 

 Кметство Църква 

1. Местност „Ганьовец“. 

2. Махала „Захаринова махала“. 

3. Махала „Хаджийска“ - ул. „Добри Миланов“ № 11. 

4. „Горна Църква“. 

5. ул. „Хр. Смирненски” - от № 15 до края на цялата номерация. 

6. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация. 
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 Кметство Калкас 

1. Местностите: „Шевърляк“, „Ливаге“, „Кръсто“, „Ракьовец“, „Байов дол“, „Голямо 

бранище”, „Мало бранище“, махала „Бранище", „Бара", „Шамак“, над МТС и МТК. 

„Кереско“, „Средни дол“, ман. „Св. Петка“, които са извън регулация. 

2. Имоти. възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация. 

 

 Кметство Бела вода 

1. Рудник „Бела вода” Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор по кадастрална карта на гр. 

Перник 55871.521.1. 

2. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация. 

 

 Кметство Студена 

1. Местност „Шумнатица“. 

2. Местност „Буката“. 

3. Местност „Бугъовец“. 

4. Местност „Опашиница“. 

5. Местност „Караджинец”. 

6. Местност „Шарков дол“. 

7. Местност „Рибарица“. 

8. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация. 

9. Стопански двор. 

 Кметство Дивотино   

1. Махалите/Местностите: „Тенов дол”, „Света вода“, Ливаге“, „Клюкова“, „Герена“, 

„Маркови върби”, „Габера”, „Янкова“, „Пладнище“ и „Равни рид“ . 

2. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация. 

3. Стопански двор. 

 

 Кметство Радуй 

1. Махала „Шумака" 

2. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация. 

3. Стопански двор. 

 

 Кметство Големо Бучино 

1. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация. 

2. Стопански двор. 

 

 Кметство Зидарци 

1. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация. 

2. Стопански двор. 
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 Кметство Вискяр 

1. Махала „Топилище”. 

2. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация. 

3. Стопански двор. 

 

 Кметство Расник 

1. Местностите: „Криво падине” и „Калачица“ . 

2. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация. 

3. Стопански двор. 

 

 Кметство Лесковец 

1. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация. 

2. Стопански двор. 

 

 Кметство Черна гора 

1. Махала „Ранчови”. 

2. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация. 

3. Стопански двор. 

 

 Кметство Селищен дол 

1. Квартали - квартал № 1 - 10 бр. имоти, №5 - 2 бр. имоти, №6 - 4 бр. имоти, №8 - 5 бр. 

имоти, №9 - 3 бр. имоти, №11  - 2 бр. имоти, №12 - 3 бр. имоти, №17  - 8 бр. имоти, №18  - 6  

бр. имоти, №19 - 2 бр. имоти, №20 - 2 бр. имоти, №23 - 4 бр. имоти, №24 - 3 бр. имоти и №25 - 

9 бр. имоти. 

2. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация. 

3. Стопански двор. 

 

Кметство Кладница 

1. Кариера „Бъзговец“. 

2. х. „Селимица“. 

3. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация. 

4. Стопански двор. 

 

Кметство Богданов дол  

1. Махали: „Скочиловец“, „Корсева“, „Кьосина“, „Йовева“, „Подничарска“, „Калеина“, . 

„Анева“, „Кацарска“. 

2. Местност: „Проданица“. 

3. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация. 

4. Стопански двор. 

Кметство Кралев дол 

1. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация. 

2. Стопански двор. 
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Кметство Рударци 

1. Местност „Бански рид”. 

2. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация. 

3. Стопански двор. 

Кметство Батановци 

1. Махала „Кабранова”. 

2. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация. 

3. Стопански двор. 

Кметство Люлин 

1. Местностите: „Върли дол”, „Зад будилица”, „Лесков дол”, „Манастира” и „Мъртвак". 

2. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация. 

3. Стопански двор. 

Кметство Драгичево 

1. Местностите: „Крушите“, „Гола Могила“, „Копринено орище", „Черешите“, „Реката“, 

„Селото” и „Серимеш”. 

2. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация. 

3. Стопански двор. 

Кметство Боснек 

1. Махалите: „Одонад реката“, „Шаркова“, „Биковите егреци”, „Влайов егрек”, „Ковачки 

егреци“, „Джанбазки егреци", „Богоина“, „Антова“. 

2. Местностите; „Грамаге”. „Косматица”, „Лагера". 

3. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация. 

4. Стопански двор. 

Кметство Мещица 

1. Местност „Стопански двор”. 

2. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация. 

Кметство Витановци 

1. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация. 

2. Стопански двор. 

 

Кметство Ярджиловци 

1. Махала „Елесин дол”. 

2. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация. 

3. Стопански двор. 

 Кметство Чуйпетлово 

1. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация. 
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Кметство Планиница 

1. Местности „Градище“ и „Попов дол”. 

2. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация. 

3. Стопански двор. 

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мирослав Стоицев – заместник 

кмет на Община Перник. 

Заповедта да се сведе до знанието на дирекция „Строителство, инфраструктура и 

екология“, дирекция „Местни данъци и такси“ кметовете на кметства и кметските наместници 

за сведение и изпълнение. 

 Копие от заповедта на хартиен носител да се връчи на сметопочистващата фирма. 

 

Настоящата заповед да се оповести публично чрез поставяне на информационните 

табла в сградата на Община Перник, сградите на кметствата и интернет страницата на 

общината  в срок до 31.10.2020 г. за сведение на населението. 

 
 

 

 

СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ 

Кмет на Община Перник  

/П/ 
 


