СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗАПОВЕД
29.10.2021 г.

X

СОА21-РД09-1446/29.10.2...

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 „Връбница“, в които се
извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване:
- ж.к. „Връбница-1“ и ж.к. „Връбница-2“ – ул. „Хан Кубрат“ от ул.
„Бели Дунав“, ул. „Тишина“, река Беравица, ул. „189“, бул. „Ломско шосе“
до разклона за с. Мрамор, Складова зона, жп линия Илиянци – Банкя, бул.
„Ломско шосе“ № 232, ул. „Академична“, фирма „Маркал“, Плувен
комплекс, фирма „Транспрогрес“, Северен парк, ул. „Атанас Цветанов“,
ул. „Тричко Велев“, ул. „Росна китка“, ул. „Бели Дунав“ до ул. „Хан
Кубрат“.
- ж.к. „Обеля-1“, ж.к. „Обеля-2“ и кв. „Обеля“ – бул. „Ломско шосе“
от ул. „Обелски път“ до разклона за с. Мрамор, Мраморско шосе,
Околовръстен път, жп линия София – Банкя, бул. „Панчо Владигеров“, ул.
„Акад. Д. Лихачов“, ул. „266“, ул. „Обелски път“ до бул. „Ломско шосе“.
- Околовръстен път от бул. „Ломско шосе“ до бул. „Сливница“, вкл.
всички имоти на предприятия, фирми и жилищни имоти на граждани по
кадастрални листа №№ 821, 80, 81, 96, 97, 98, 113, 114, 132, 151.
- бул. „Сливница“ от Околовръстен път до пътя за гр. Сливница, вкл.
всички имоти на предприятия, фирми и жилищни имоти на граждани по
кадастрални листа №№ 151, 150, 131, 823, А-7-4-В, А-7-5-Г, А-7-5-Б, А-75-А, А-8-5-В.
- бул. „Ломско шосе“ от бул. „Бели Дунав“ до пресичането му с река
Църна Бара в землището на с. Волуяк, вкл. всички имоти на предприятия,
фирми и жилищни имоти на граждани по кадастрални листа №№ 135, 136,
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116, 117, 98, 99, 100, 101, 80, 81, 82, 822, А-9-3-Г, А-9-3-В, А-9-3-А, А-10-3В, А-9-4-Б, А-10-4-Г, А-10-4-Б, А-11-4-Г, А-11-4-В, А-11-4-А.
- кв. „Модерно предградие“, НПЗ „Орион“ и ж.к. „Връх Манчо“ –
под надлез „Връбница“ от ул. „Тишина“ до ЖП линия София – Банкя,
границата на кв. „Модерно предградие“ със земеделски земи в посока
магазини „Хит“ и „Практикер“, бул. „П. Владигеров“, бул. „Сливница“,
река Суходолска, жп линия София – Банкя, ул. „222“, бул. „Хан Кубрат“ до
надлез „Връбница“.
- с. Волуяк – бул. „Ломско шосе“, ул. „Липа“, ул. „Дружба“, ул.
„Бреза“, ул. „Еделвайс“, ул. „Червено знаме“, ул. „Здравец“, ул. „Божур“,
ул. „Росна китка“, ул. „Малина“, ул. „Зорница“, пътят за гара „Волуяк“, ул.
„Детелина“, ул. „Светло бъдеще“, ул. „50-та“, ул. „Дружба“, ул.
„Единство“, ул. „Младост“, бул. „Ломско шосе“, вкл. всички имоти на
предприятия, фирми и жилищни имоти на граждани по кадастрални листа
№№ А-9-4-В, А-9-4-Г, А-9-4-А, А-9-4-Б, А-10-4-В, А-10-4-Г, А-10-4-А, А10-4-Б, А-11-4-В, А-11-4-Г.
- с. Волуяк – гарата – ул. „Победа“, ул. „Шипка“, ул. „Маргарита“,
ул. „52-ра“, ул. „51-ва“, ул. „Ален мак“, ул. „Горицвет“, вкл. всички имоти
на предприятия, фирми и жилищни имоти на граждани по кадастрални
листа №№ 95, 96, 78, 79, А-8-5-Г, А-8-4-А, А-9-4-В, А-8-4-Б, А-9-4-Г.
- кв. „Дружба“ – м. „Република-2“ (или кв. „Малка Република“)
включително имоти пл. № 93 и пл. № 202 от кадастрален лист А-7-5-В, м.
„Бусера“, кв. „Толева махала“ (или м. „Република-2“), бул. „Европа“ до жп
линия Волуяк – Перник, мотел „Божур“, пътя за гр. Сливница, ул. „10-та“.
- с. Мрамор – Мраморски път от бул. „Ломско шосе“ до ул. „Васил
Левски“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Трети март“, ул. „Нарцис“, ул. „Пламък“,
ул. „Блато“, ул. „Върба“, ул. „Мичур“, ул. „Хайдутин“, ул. „Росна китка“,
ул. „Захари Зограф“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Еделвайс“, местност
„Стопански двор“ с. Мрамор.
2. Имоти, попадащи извън границите на организираното
сметосъбиране и сметоизвозване:
Извън границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване
на територията на район „Връбница“ попадат само частни земеделски
земи, които са запазили статута си като такива.
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;
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-

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
„Връбница“, 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
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 „Връбница“ 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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