АДРЕС: УЛИЦА “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – ЮГ № 50
ТЕЛ.:0336 /64468 ; ФАКС:0336 /63119

Е:mail obaparv@parvomai.escom.bg

ЗАПОВЕД
№ РД-15-639/21.10.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМ и чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ относно
организираното събиране и транспортиране на битовите отпадъци, тяхното обезвреждане в депа и
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.
ОПРЕДЕЛЯМ:
Границите на районите за събиране, извозване и обезвреждане в депа на битовите отпадъци, както
и за почистване на териториите на населените места, предназначени за обществено ползване, за
които е организирана услугата, както следва:
1. Град Първомай, заедно с кв. Дебър и кв.Любеново - в границите на населените места.
1.1. Всички физически лица, юридически лица и обекти, ползващи услугата извън
регулацията на населените места:
,,Витал” ООД (бетонов център)
,,Виталтранс” ООД,
,,Стремон 95 “ ООД (бетонов и варов център),
,,Грийнс” ООД,
Електроснабдителен район,
,,Алкао” ЕООД,
,,Агента-90 “ ЕООД,
,,Инвест – Иванов” ЕООД (склад за естествени обвивки),
,,Оксен” ООД,
Площадка за черни и цветни метали, улица ,,Княз Борис І” № 80 Б,
,,Теоник” ООД (бензиностанция и газстанция),
,,Строй- Ди” ЕООД
,,Ифантис България” ЕООД
,,Житомел” ЕАД,
Семеен хотел и ресторант ,,Европа”,
Областно пътно управление- Пловдив,
,,Тер-М “ ЕОД,
,,ЕТ 'Ран-1991 Паньо Велков “,
ЕТ ,,Вержиния - Светла Кичукова”,
ЕТ ,,Виржиния - Митко Чаушев”,
ЕТ ,,Сабри Дуран”,
Жилищен обект (бивш ресторант ,,Ловен парк”),
Плувен комплекс,
Стадиона,
,Бул Ейпъл” ООД,
,,Агродоминатор “ ЕООД,

,,Макри 7” ЕООД,
,,Чугунолеене Първомай” АД,
,,Русат” ООД (бензиностанция, газстанция и сервизна база),
,,Коини” ООД,
,,Лайт комерс” ООД (бензиностанция ),
ЕТ ,,Анри 64 – Андрей Кехайов “(бензиностанция на път Е80),
ПСОВ Първомай,
Всички бензиностанции и газстанции на територията на град Първомай и кварталите Дебър и
Любеново, всички фирми, земеделски кооперации и физически лица, намиращи се в
границите на бившите стопански дворове на град Първомай и кварталите Дебър и Любеново.
1.2. Честота на сметосъбиране и сметоизвозване - ежедневно в централна градска част и един
път седмично за всички останали райони.
2. Кметство село Градина - в границите на населеното място.
2.1. Всички физически лица, юридически лица и обекти, ползващи услугата извън
регулацията на село Градина:
ЕТ ,,Барбарос – М. Ахмед”,
,,Нелбо инженеринг “ООД (ТАЕС),
,,999 – Екоенерджи” ЕООД (oранжерии за зеленчуци),
ЕТ ,,Живко Мазнев” – бензиностанция и газстанция,
както и тези, намиращи се на територията на бившите стопански дворове.
2.2. Честота на сметосъбиране и сметоизвозване - един път седмично .
3. Кметство село Дълбок извор - в границите на населеното място.
3.1. Всички физически, юридически лица и обекти, ползващи услугата извън регулацията
на село Дълбок извор:
ЕТ ,,Виржиния – Митко Чаушев”,
,,МБМ -2001 “ ЕООД,
,,Хера Агро “ ООД
както и тези, намиращи се в границите на бившия стопански двор, бензиностанции и
газстанции на територията на кметство село Дълбок извор.
3.2. Честота на сметосъбиране и сметоизвозване - един път седмично.
4. Кметство село Искра - в границите на населеното място.
4.1. Всички физически лица, юридически лица и обекти, намиращи се на територията
на бившите стопански дворове в село Искра.
4.2. Честота на сметосъбиране и сметоизвозване - един път седмично .
5. Кметство село Караджалово - в границите на населеното място.
5.1. Всички физически лица, юридически лица и обекти, на които се предоставят
услугите извън регулационните граници в село Караджалово:
,,АКВА ПАУЪР СИ ЕФ КАРОД ПИ ВИ ПАРК” ЕАД – фотоволтаичен парк,
както и тези, които са на територията на бившите стопански дворове в село Караджалово.
5.2. Честота на сметосъбиране и сметоизвозване - един път седмично.

6. Кметствата на селата Брягово, Буково, Бяла река, Виница, Воден,Езерово Добри дол,
Драгойново, Крушево, Поройна, Православен и Татарево - в границите на населените места.
6.1. Всички физически лица , юридически лица и обекти, на които се предоставят
услугите извън регулационните граници в селата Брягово, Буково, Бяла река, Виница, Воден,
Добри дол, Драгойново, Езерово, Крушево, Поройна, Православен и Татарево:
Татарево – ,,Загрей” АД (Винзавод);
Крушево – ЕТ,,Шан – Шабан Рафет”,
,,Агро Ив” АД;
Брягово – ,,Есетра “ ЕООД –санаториум,
както и тези фирми, които са на територията на бившите стопански дворове в селата.
6.2. Честота на сметосъбиране и сметоизвозване - два пъти месечно.
7. Услугата “Обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения “ се предлага
за всички битови отпадъци, събрани от всички населени места в община Първомай, като същите се
депонират на регионалното депо за отпадъци на община Асеновград.
8. Услугата “Чистота на територии за обществено ползване“ се предлага за град Първомай
и селата Градина, Дълбок извор, Искра, Караджалово и Татарево.
Настоящата заповед да се обяви публично чрез публикуване на интернет страницата на
Община Първомай и поставяне на Информационното табло в ,,Център за информация и услуги на
граждани” в сградата на Общинска администрация Първомай, както и да се доведе до знанието на
отговорните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
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