СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗАПОВЕД
29.10.2021 г.

X

СОА21-РД09-1437/29.10.2...

РЕГ. №
Подписано от: Yoanna Angelova Kondeva

На основание чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл.
44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, за 2022 г.
О П Р Е Д Е Л Я М:
1. Границите на територията на район „Надежда“, в които се
извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване:
- кв. „Триъгълника“ – ул. „Виолетка“, ул. „Стефансон“, ул.
„Бедек“, ул. „Захари Стоянов“, ул. „Мрамор“, ул. „Шибой“, бул. „Ломско
шосе“ и имотите разположени в границите на описаните улици.
- ул. „Зографина“, ул. „Благовец“, бул. „Кн. М. Луиза“ № 195.
- ул. „Христо Огнянов“, ул. „Иван Йосифов“ № 2, ул. „Стефансон“
№ 5 и гара „Надежда“.
- ж.к. „Надежда“ – 1, 2, 3 и 4 част, ж.к. „Свобода“ и ж.к. „Толстой“
– ул. „Хан Кубрат“, ул. „Жорж Дантон“, ул. „Железен мост“, ул. „Цветан
Витов“, ул. „Христо Силянов“, ул. „Ръжана“, ул. „222“, ул. „Хан Кубрат“
(продължението от ул. „222“ до ул. „Бели Дунав“), ул. „Бели Дунав“, ул.
„Ген. Никола Жеков“, ул. „Дилянка“, ул. „Петко Д. Петков“, ул. „Народни
будители“, ул. „Ген. Н. Жеков“ (продължение от ул. „Народни будители“
до бул. „Рожен“), бул. „Рожен“ (от ул. „Хр. Силянов“ до надлез
„Надежда“), включително жилищни блокове №№ 40, 39, 38, 33, 34, 8а, 34а,
35, 86, 36, 36а, 41 и 42 на ж.к. „Свобода“, имотите разположени в
границите на посочените улици и Северен парк.
Заповед за определяне на границите на районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране
и сметоизвозване в район „Надежда“.
Електронен документ, подписан с ел. подпис.
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- кв. „Военна рампа“ – бул. „Рожен“, ул. „Йордан
Хаджиконстантинов“, включително гара „София Север“, ул. „Александър
Михов“, ул. „Рударка“, ул. „Бяла бука“, ул. „Елов дол“, ул. „Гарова“, ул.
„Военна рампа“, ул. „Гуслари“, ул. „Свободна“, ул. „Сергей Румянцев“, ул.
„Илиянско шосе“.
- Промишлена зона „Илиянци“ – бул. „Рожен“ (ул. „Ген. Н. Жеков
– посока кв. „Илиянци“), ул. „Петър Панайотов“, р. Какач, външната
граница на „ХЮНДАЙ ХЕВИ ИНДЪСТРИС КО БЪЛГАРИЯ“ АД, „ИХБ
Електрик“ АД, ул. „Балчо Нейков“, бул. „Рожен“, ул. „Далия“, ул.
„Джерман“, бул. „Рожен“ до Илиянски форд, ул. „Перелик“, външната
граница на „Автотранснаб“ АД, „Лукойл България“ ООД, „Софарма“ АД,
„Ним имоти“ ООД, „ОМВ България“ ЕООД, „Хамснаб“ АД, „Гирсори
пропърти България“ ЕООД, жп линия София – Мездра до ул. „Сергей
Румянцев“, ул. „Военна рампа“, ул. „Гуслари“, ул. „Свободна“, ул.
„Гарова“, ул. „Сергей Румянцев“, ул. „Илиянско шосе“ до бул. „Рожен“,
заедно с имоти:
- Поземлен имот 68134.1368.705 по КККР, идентичен с УПИ VI705, кв. 5б, по регулационен план на м. НПЗ „ИЛИЕНЦИ-ЗАПАД“,
- Поземлен имот 68134.1368.2047 по КККР, идентичен с УПИ V650, кв. 5б, по регулационен план на м. НПЗ „ИЛИЕНЦИ-ЗАПАД“.
- кв. „Илиянци“ – жилищна и промишлена територия – бул.
„Рожен“, ул. „Балчо Нейков“, ул. „Гроздан“, ул. „Братия“, ул. „Махония“,
ул. „Жасмин“, ул. „Витошко лале“, ул. „Гергина“, ул. „Хортензия“, ул.
„Комета“, ул. „Петуния“, ул. „Цинерария“, ул. „Черница“, ул. „Фикус“, ул.
„Далия“, ул. „Кирил Благоев“, ул. „Фрезия“, ул. „Азалия“.
- кв. „Требич“ – ул. „Махорица“, ул. „Владимир Конев“, ул.
„Михаил Маринов“, ул. „Филип Миланов“, ул. „Станислав Ангелов“, ул.
„Охридско езеро“, ул. „Леденика“, ул. „Янко Забунов“, ул. „Леска“, ул.
„Погледец“, ул. „Латин Колев“, ул. „Любимец“, ул. „Спортист“, ул.
„Грудово“, ул. „Павел Венков“, ул. „Равнец“, ул. „Доло“, ул. „Кедър“, ул.
„Янко Бакалов“, имотите попадащи в бившия стопански двор – ул. „Захари
Петров“, ул. „Лозан Стоев“, ул. „Донко Терзийски“, ул. „Тоше Маринков“
и ул. „Вишко Манчов“, заедно с имоти:
- Поземлен имот 68134.1333.9 по КККР, м. Герена-Требич, ул.
„Мрахорица“ № 2,
- Поземлен имот 68134.1333.7 по КККР, м. Герена-Требич,
- Поземлен имот 68134.1333.10 по КККР, м. Герена-Требич,
- Поземлен имот 68134.1333.561 по КККР,
- Поземлен имот 68134.1333.6 по КККР, м. Герена-Илиянци,
- Поземлен имот 68134.1333.563 по КККР,
- Поземлен имот 68134.1333.17, по КККР, идентичен с УПИ III-17,
кв. 6а, по регулационен план на м. кв. „Требич“,
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- Поземлен имот 68134.1333.15, по КККР, идентичен с УПИ IV-15,
кв. 6а, по регулационен план на м. кв. „Требич“,
- Поземлен имот 68134.1342.23 по КККР, м. Доло-Требич,
- Поземлен имот 68134.1343.7 по КККР, м. Лаката-Требич,
2. Имоти, попадащи извън границите на организираното
сметосъбиране и сметоизвозване – всички имоти извън посочените
граници в т. 1
3. Имоти, попадащи в границите на организираното
сметосъбиране и сметоизвозване, които няма възможност да бъдат
обслужвани от фирмите, сключили договор със Столична община за
извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване – няма.
4. За имотите, находящи се в границите по т. 1 се оказват
услугите по:
- сметосъбиране и сметоизвозване;
- обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения;
- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
5. За имотите, находящи се в границите по т. 1 честотата на
сметоизвозване е съобразно утвърдени от Кмета на Столична община
оперативни планове.
6. За имотите по т. 2 се оказват услугите по:
- обезвреждане на битовите отпадъци в депа
съоръжения;
- чистота на териториите за обществено ползване.

или

други

Прилагането на заповедта се осъществява по реда на Раздел І „Такса
битови отпадъци“ от Глава Втора „Местни такси“ на Наредбата за
определяне и администриране на местни такси и цени на услуги,
предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол
№ 93 от 23.11.06 г. на Столичен общински съвет.
В изпълнение на чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси
настоящата заповед да се обяви публично на таблата за обявления на район
„Надежда“, на отдел „Общински приходи – Надежда-Връбница“, както и
на интернет страницата на Столична община.
Чрез АИССО заповедта да се насочи на дирекция „Икономика и
търговска дейност“ и дирекция „Общински приходи“ при Столична
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община – за сведение и изпълнение, на дирекция „Информационни
технологии“ – за публикуване на интернет страницата на Столична
община, а на зам.-кмета на направление „Финанси и здравеопазване“ – за
контрол.
Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на
кмета на район „Надежда“ и Столичен инспекторат – за изпълнение.

28.10.2021 г.
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Дончо Барбалов

ЗА КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Заповед за заместване № СОА21-РД15-1/1/ 26....
Signed by: Dontcho Petrov Barbalov
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