СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗАПОВЕД
29.10.2021 г.

X

СОА21-РД09-1454/29.10.2...

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 „Банкя“, в които се
извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване:
гр. Банкя
ул. „Княз Борис I“
ул. „Лутраки“
ул. „Братя Миладинови“
ул. „Отец Паисий“
ул. „Ал. Стамболийски“
ул. „Кирил и Методий“
ул. „Варна“
ул. „Петко Д. Петков“
ул. „Восток“
ул. „Есперанто“
ул. „Пролет“
ул. „Витоша“
ул. „Христо Смирненски“
ул. „Странджа“
ул. „Ахелой“
ул. „Гергина“
ул. „Ю. Гагарин“
ул. „Царибродска“
Заповед за определяне на границите на районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране
и сметоизвозване в район „Банкя“.
Електронен документ, подписан с ел. подпис.
Заповедта се насочва/изпраща, както е указано в документа.

ул. „Теменуга“
ул. „Гургулят“
ул. „Преслав“
ул. „Листопад“
ул. „Пирот“
ул. „Захари Стоянов“
ул. „Ивайло“
ул. „Сочи“
ул. „Сливница“
ул. „Разтоварище“
ул. „Цар Освободител“
ул. „Георги Раковски“
ул. „Шейново“
ул. „Синеморец“
ул. „Стефан Стамболов“
ул. „Яворов“
ул. „Москва“
ул. „Хисаря“
ул. „Д. Войников“
ул. „Вършец“
ул. „Поморие“
ул. „Несебър“
ул. „Жан дьо Лафонтен“
ул. „Стара планина“
ул. „Максим Горки“
ул. „20-ти април“
ул. „Майор Коста Паница“
ул. „Тенев баир“
ул. „Иван Вазов“
ул. „Люлин“
ул. „Калоян“
ул. „Владо Марков“
ул. „Царевец“
ул. „Васил Левски“
ул. „Панайот Волов“
ул. „Патриарх Евтимий“
ул. „Христо Ботев“
ул. „Беласица“
ул. „Трапезица“
ул. „Антим І“
ул. „Персенк“
ул. „Ботьо Петков“
ул. „Созопол“
ул. „Божур“
Заповед за определяне на границите на районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране
и сметоизвозване в район „Банкя“.
Електронен документ, подписан с ел. подпис.
Заповедта се насочва/изпраща, както е указано в документа.

ул. „Кресна“
кв. „Свети Стефан“
ул. „Изворна“
ул. „Вискяр“
ул. „Шипка“
ул. „Георги Бенковски“
ул. „Ген. Стефан Славчев“
ул. „Ягода“
ул. „Янтра“
ул. „Родина“
ул. „Иларион Макариополски“
ул. „Булиар“
ул. „Росица“
ул. „Републиканска“ – до № 21
ул. „Синчец“
ул. „Свобода“
ул. „Търнов рид“
ул. „Сакар“
ул. „Руй“
ул. „Тинтява“
ул. „Явор“
ул. „Ясен“
ул. „Вежен“
ул. „Ерма“
ул. „Роза“
ул. „Китна пролет“
ул. „Латинка“
ул. „Здравец“
ул. „Кокиче“
ул. „Мадара“
ул. „Ком“
ул. „Бор“
ул. „Момина сълза“
ул. „Лале“
ул. „Шипка“ в.з.
ул. „Вихрен“
ул. „Теменуга“ в.з.
ул. „Цар Симеон“ до № 204
ул. „Славейче“
ул. „Гео Милев“
ул. „Кукувица“
ул. „Средна гора“
ул. „Рила“ от № 2 до № 22 и от № 32 до края
ул. „Зора“
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ул. „Искра“
ул. „Венера“
ул. „Карамфил“
ул. „Оборище“
ул. „Кос“
ул. „Железничарска“
квартал „Изгрев“
ул. „Мадарски конник“ до № 14
ул. „София“
ул. „Спътник“
ул. „Еделвайс“
ул. „Хъшове“
ул. „Ангел Каралийчев“
ул. „Перуника“
ул. „Лотос“
ул. „Горски път“
ул. „Авлига“
ул. „Морава“
ул. „Иванянско шосе“
ул. „Секвоя“
ул. „Милениум“
ул. „Елиса“
ул. „Ангел Кънчев“
ул. „Кочо Честименски“
ул. „Петко Каравелов“
ул. „Чавдарица“
ул. „Хан Аспарух“
ул. „Блян“
ул. „Райна Княгиня“
ул. „Богдан“
ул. „Васил Петлешков“
ул. „Космонавт“
ул. „Люляк“
ул. „Звън“
ул. „Алое“
ул. „Петър Генчев“
квартал „Бели брег“
ул. „Слънчев бряг“
ул. „Бели брег“
ул. „Баба Тонка“
ул. „Летоструй“
ул. „Сердика“
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ул. „Радост“
ул. „Рудозем“
ул. „Никола Обретенов“
ул. „Янтра“
ул. „Ведрина“
ул. „Луноход“
ул. „Мир“
ул. „Бриз“
ул. „Кипарис“ (бившата ул. „Димитровград“)
квартал „Михайлово“
ул. „Христо Ясенов“
ул. „Гоце Делчев“
ул. „Алеко Константинов“
ул. „Л. Каравелов“
ул. „Димчо Дебелянов“
ул. „Иглика“
ул. „Йордан Йовков“
ул. „Даме Груев“
ул. „Н. Вапцаров“
ул. „Зорница“
ул. „Бук“
ул. „Китката“
ул. „Топлика“
ул. „Габер“
ул. „Излет“
ул. „7-ма“
кв. Михайлово под язовира
ул. „3-та“
ул. „Ручей“
квартал „Вердикал“
ул. „Окол“ от № 1 до № 69 от № 2 до № 12
ул. „Ручей“
ул. „Плиска“
ул. „Петър Никифоров“
ул. „Брест“
ул. „Карамфил“
ул. „Скакач“
ул. „Орех“
ул. „Язовирски път“
ул. „Хумата“
ул. „Малина“
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ул. „Бреза“
ул. „Пожаревски път“
ул. „Райко Даскалов“
ул. „Тунджа“
ул. „Липа“
ул. „Методи Иванов“
ул. „Свилен Миланов“
ул. „Перуника“
ул. „Върба“
ул. „Камчия“
ул. „Стръмна“
ул. „Нишава“
ул. „Брацигово“
ул. „Требего“
ул. „Тепето“
село Клисура
ул. „Балканска
ул. „Старо село“
ул. „4-та“
ул. „8-ма“
махала Щетеница
ул. „Благоденствие“
ул. „Аврамице“
ул. „Поп Иван“
ул. „Панорама“
квартал „Градоман“
ул. „Арбанаси“
ул. „Копривщица“
ул. „Мальовица“
ул. „Огражден“
ул. „Приморско“
ул. „Заря“
ул. „Кокиче“
ул. „Мусала“
ул. „Детелина“
ул. „Нарцис“
ул. „Кракра“
ул. „Струма“
ул. „Роден кът“
ул. „18-та“
ул. „16-та“
Заповед за определяне на границите на районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране
и сметоизвозване в район „Банкя“.
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ул. „Хан Омуртаг“
ул. „Хан Кардам“
ул. „Хан Крум“
ул. „Акад. Любомир Чакалов“
село Иваняне
ул. „Щастие“
ул. „Родопчанка“
ул. „Св. Св. Кирил и Методий“
ул. „Вардар“
ул. „Богданов дол“
ул. „Вит“
ул. „Дунав“
ул. „Дунав“ от № 5 до № 9
ул. „Еделвайс“
ул. „Елтепе“
ул. „Ильо Войвода“
ул. „Какач“
ул. „Кокиче“
ул. „Люти брод“
ул. „Китен“
ул. „Орлово грездо“
ул. „Осогово“
ул. „Пирин“
ул. „Плана“
ул. „Родопи“
ул. „Силистра“
ул. „Струма“
ул. „Тимок“
ул. „Търново“
ул. „Хемус“
ул. „Хърсово“
ул. „Чайка“
ул. „Черни връх“
ул. „Стрелиция“
вилна зона „Иваняне“
ул. „Ангел Каралийчев“ – от № 29 до края
ул. „Връх Богдан“
ул. „Мусала“
ул. „Николай Некрасов“ – от № 8 до края
ул. „Шуманица“
ул. „Невен“
Заповед за определяне на границите на районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране
и сметоизвозване в район „Банкя“.
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Заповедта се насочва/изпраща, както е указано в документа.

2. Имоти, попадащи извън границите на организираното
сметосъбиране и сметоизвозване:
Махала „Витковица“ – кв. № 14, 15, 16, 17, 18, к.л. № А-4-12-W и №
А-3-12-А
Махала „Радова махала“ – к.л. № А-3-12-W и № А-3-12-G, А-2-12-А
и А-2-12-В
гр. Банкя
ул. „Цар Симеон“ след № 204
ул. „Янтра“ – КИ 02659.2193.205; 02659.2193.2933
ул. „Захари Стоянов“ – КИ 02659.2193.287; 02659.2193.753;
02659.2193.717; 02659.2193.3065; 02659.2193.3066; 02659.2193.3067;
02659.2245.62
ул. „Родина“
КИ 02659.2246.86; 02659.2246.62; 02659.2246.63; 02659.2246.60;
02659.2246.100;
02659.2246.101;
02659.2246.102;
02659.2246.103;
02659.2246.104 и кв. 168
Кв. 132, кв. 132а, кв. 73, кв. 130, кв. 131, кв. 133
гр. Банкя – разширение
ул. „Кръстьо Митяев“ – УПИ ХХХIII-1007, УПИ ХХVII-749, УПИ
ХХVII-750, УПИ ХХIХ-749, УПИ ХХХ-1781, УПИ ХХХI-1781, УПИ
ХХVI-958, УПИ ХХХIV-1781, УПИ ХХХV-1781, УПИ XXXVII-1781, УПИ
XXXVI-1781, УПИ ХХХVIII-958, УПИ ХХV-2378, УПИ ХХIV-2265
квартал „Бели брег“
ул. „Боримечката“
ул. „Елин Пелин“
квартал „Градоман“
ул. „Лилия“
ул. „Хризантема“
ул. „Камелия“
ул. „Горско цвете“
ул. „Астра“
ул. „Ела“
ул. „Бизовица“
квартал „Вердикал“
ул. „Родолюбие“
ул. „Перущица“
ул. „Тутракан“
ул.
„Гео
Милев“
–
02659.2191.2488; 02659.2191.2857

02659.2191.1890;

02659.2191.1891;
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квартал „Михайлово“
ул. „Дрен“
ул. „Цанко Церковски“
вилна зона
ул. „Вихрен“
с. Клисура
кв. 36, кв. 37, кв. 38, кв. 39, кв. 40, кв. 41, кв. 42, кв. 43
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
„Банкя“, на отдел „Общински приходи – Банкя“, 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
Заповед за определяне на границите на районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране
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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 „Банкя“ и Столичен инспекторат – за изпълнение.

29.10.2021 г.

X

Дончо Барбалов

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

Заповед за определяне на границите на районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране
и сметоизвозване в район „Банкя“.
Електронен документ, подписан с ел. подпис.
Заповедта се насочва/изпраща, както е указано в документа.

