СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗАПОВЕД
29.10.2021 г.

X

СОА21-РД09-1455/29.10.2...

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 „Витоша“, в които се
извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване:
1.1. Главни пътища:
- Околовръстен път – целия
- бул. „Цар Борис ІІІ“ – от № 187 до № 529 нечетни и от № 178 до № 432
четни
- бул. „Никола Петков“ – целия
1.2. кв. „Павлово“ – ж.к. „Бъкстон“ – кв. „Манастирски ливадизапад“ – зоната, затворена от бул. „Цар Борис ІІІ“, бул. „Никола Петков“ –
Околовръстен път, бул. „България“, ул. „Т. Каблешков“.
1.3. кв. „Княжево“:
Кадастрален лист (к.л.) к.л. 490 – включва ул. „Върба“, ул. „Буря“, ул.
„Стефан Пешев“, ул. „Дивна“, ул. „Дъбрава“, ул. „Великан“, ул. „Полк.
Стойно Бачийски“, ул. „Миле Попйорданов“, ул. „Гербер“, ул.
„Княжевска“ (до жп линията); к.л. 491 – включва ул. „Върба“, ул.
„Подножие“, ул. „Повед“, ул. „Полк. Стойно Бачийски“, ул. „Омая“, ул.
„Миле Попйорданов“, ул. „Карпузица“, ул. „Китна“, ул. „Бяла ружа“, ул.
„Живописна“, ул. „Кореняците“, ул. „Дамяница“, ул. „Борован“, ул.
„Сияйна“, ул. „Букет“, ул. „Евлия Челеби“, ул. „Любляна“, ул. „Средорек“,
ул. „698“; к.л. 492 – включва ул. „Вит“ и бул. „Никола Петков“; к.л. 514 –
Заповед за определяне на границите на районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране
и сметоизвозване в район „Витоша“.
Електронен документ, подписан с ел. подпис.
Заповедта се насочва/изпраща, както е указано в документа.

включва ул. „Поточе“, ул. „Доброволец“, ул. „Русинка“, ул. „Капка“, ул.
„Бял нарцис“, ул. „Кореняците“, ул. „Лазаро поле“, ул. „Ива“, ул.
„Нарцис“, ул. „Ирис“, ул. „Буря“, ул. „Стефан Пешев“, ул. „Седянка“, ул.
„Русо кастро“, ул. „Княжевска“, ул. „Полк. Стойно Бачийски“ (до жп
линията); к.л. 515 – включва бул. „Цар Борис ІІІ“ от № 204 до № 230 и от
№ 269 и № 287а вкл., ул. „Дамяница“, ул. „Войводина могила“, ул.
„Белоток“, ул. „Всеволод Гаршин“, ул. „Евлия Челеби“, ул. „Кореняците“,
ул. „Седянка“, ул. „Русо кастро“, ул. „Полк. Стойно Бачийски“, ул.
„Любляна“, ул. „Средорек“, ул. „Огнеборец“; к.л. 516 – включва ул.
„Райска градина“, ул. „Преки път“ (от бул. „Никола Петков“ до ул. „Райска
градина“), ул. „Камен дел“, ул. „Райска градина“, ул. „Еровете“, ул.
„Елица“, бул. „Цар Борис ІІІ“ от № 257 до № 267 и от № 178а до № 202
вкл., ул. „Лазурна“ (от бул. „Никола Петков“ до ул. „Витошка поляна“);
к.л. 536 – м. „Мала кория“ – ул. „689“ (четни от № 26 до № 28 вкл.,
нечетни № 17); к.л. 537 – ул. „Полк. Стойно Бачийски“ – всички имоти,
без имоти с идентификатори 68134.1896.908, 68134.1896.918; к.л. 538 –
включва ул. „Медвен“, ул. „Кавак“, ул. „Лъвчето“, ул. „Преслав“, ул. „Д-р
Съселов“, ул. „Ардино“, ул. „Майка“, ул. „Люлински път“, ул. „Войводина
могила“, ул. „Звездица“, ул. „Кумините“, ул. „Полк. Стойно Бачийски“, ул.
„Сърнела“, ул. „Розмарин“, ул. „Боженци“, ул. „Поточе“, ул. „Кореняците“,
ул. „Княжевска“, ул. „Евлия Челеби“, пл. „Сред село“, ул. „Звездица“, бул.
„Цар Борис ІІІ“ от № 321 до № 401а и от № 266 до № 320 вкл.; к.л. 539 –
включва ул. „Войнягово“, ул. „Меча поляна“, ул. „Морени“, ул.
„Брусенска“, ул. „Копрен“, ул. „Райска градина“, ул. „Петко войвода“, ул.
„Студен кладенец“, ул. „Радин дол“, ул. „Планинец“, ул. „Прохлада“, ул.
„Дрян“, ул. „654“, ул. „Ген. Михаил Котузов“, ул. „Кипарис“, ул.
„Белоток“, ул. „Арбанаси“, бул. „Цар Борис ІІІ“ от № 289 до № 319 и от №
232 до № 264 вкл., ул. „Епоха“; к.л. 540 – включва ул. „Дрян“, ул.
„Абанос“ (между ул. „Грамос“ и ул. „Добри Божилов“), ул. „Грамос“
(четни от № 2 до № 12, нечетни от № 3 до № 11 вкл.), ул. „Лунна папрат“,
ул. „Прохлада“, ул. „Преки път“, ул. „Еровете“ (до № 27 нечетни вкл. и до
№ 34 четни вкл.), ул. „Ген. Михаил Котузов“, ул. „Карамфил“, ул. „Михаил
Пантелеев“, част от ул. „Маринковица“, бул. „Никола Петков“, бул.
„Александър Пушкин“; к.л. 561 – включва ул. „Мала кория“ (до № 56
вкл.), ул. „689“ (от № 1 до № 15 вкл., от № 2 до № 24 вкл.), бул. „Цар Борис
ІІІ“ от № 455 до № 461а, от № 364 до № 378, ул. „Поибрене“; к.л. 562 –
включва ул. „Багра“, ул. „711“, ул. „Елша“, ул. „Ела“, ул. „Калинка“, ул.
„Акад. Михаил Арнаудов“ (до № 30 четни и до № 43 нечетни вкл.), ул.
„Синята скала“ (до № 18 четни и до № 19 нечетни вкл.), ул. „Христо
Патрев“, ул. „714“, ул. „715“, ул. „Витошки бор“, ул. „Витошки извори“,
ул. „Владайско въстание“, ул. „Войводина могила“, ул. „Селище“, ул.
„605“, ул. „Бойница“, ул. „716“; к.л. 563 – включва ул. „Проф. Николай
Державин“, ул. „Елша“, ул. „Явор“, ул. „Ела“, ул. „713“, ул. „Горска
теменуга“ (до № 12 и до № 23 вкл.), ул. „Изгрев“, ул. „Искра“, ул. „Багра“;
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к.л. 564 – включва ул. „Булаир“, ул. „Студен кладенец“, ул. „Иван
Багрянов“, ул. „Тис“, ул. „Бръшлян“, ул. „Букара“, ул. „Бял равнец“, ул.
„Клек“, ул. „Сребриста липа“, ул. „Петко войвода“, ул. „Панорамен път“,
ул. „Див кестен“, ул. „Добри Божилов“ № 40; к.л. 585 – бул. „Цар Борис
III“ № 525; к.л. 586 – включва ул. „Църквище“, ул. „Св. Лука“, ул.
„Поибрене“, ул. „10-ти километър“ – от № 1 до № 10 вкл., ул. „721“, ул.
„722“ и ул. „Мала кория“ (четни от № 2 до № 28, нечетни от № 1 до № 23
вкл.), ул. „600“, бул. „Цар Борис III“ до № 432, ул. „724“ (четни от № 2 до
10 вкл., нечетни от № 1 до 13 вкл.); к.л. 587 – включва ул. „Полско цвете“
(четни от № 2 до № 40 вкл., нечетни от № 1 до № 53 вкл.), ул. „Калинка“
(четни от № 12 до № 26А вкл., нечетни от № 11 до № 15 вкл.), ул.
„Поибрене“, ул. „Църквище“ (четни до № 24, нечетни до № 29 вкл.); к.л.
588 – включва ул. „Смрика“ (без четни № 28 и № 30 вкл.), ул. „Жеравна“,
ул. „Коприва“ (до № 14 и до № 11 вкл.), ул. „Изгрев“, ул. „Капина“; к.л.
609 – включва ул. „Люти дол“.
1.4. кв. „Бояна“ – к.л. 564 – включва ул. „Панорамен път“, ул.
„Студен кладенец“, ул. „Булаир“, ул. „Свети Никола“, ул. „Саша Попов“;
к.л. 565 – включва ул. „Добри Божилов“ от № 2 до № 32, ул. „Иван
Багрянов“, ул. „Ботко войвода“, ул. „Проф. д-р Коста Стоянов“, ул.
„Росен“, ул. „Панчарица“, ул. „627“, ул. „615“, ул. „Юри Буков“, ул.
„Бойна слава“, ул. „626“, ул. „Карамфил“, ул. „Найден Николов“, ул.
„Острица“, ул. „Дъбова гора“, ул. „Майска роза“, ул. „Маломир“, ул.
„Чукар“, бул. „Александър Пушкин“, ул. „Димитър Съсълов“ само нечетни
от № 3 до № 7, четни от № 4 до № 6 вкл., т.е. само имоти с
идентификатори 68134.1935.2348, 68134.1935.1061, 68134.1935.2321,
68134.1935.1983 и 68134.1935.1049; к.л. 566 – включва ул. „Камчатка“, ул.
„Габровница“, ул. „Витошко лале“, ул. „Маринковица“, ул. „Симеон
Радев“, Резиденция „Бояна“; к.л. 589 – ул. „Васил Чекаларов“, ул.
„Панорамен път“, ул. „Саша Попов“, ул. „Секвоя“, ул. „Владимир
Димитров Майстора“ (до № 42 четни и до № 35 нечетни вкл.), ул.
„Беловодски път“, ул. „Боровица“, ул. „Стамен Панчев“, ул. „Балканска
война“ № 6, № 7 и № 10; к.л. 590 – включва ул. „Росен“, ул. „Панорамен
път“, ул. „Божур“, ул. „Васил Чекаларов“, ул. „Севастократор Калоян“, ул.
„Ботко Войвода“, ул. „Чукар“, ул. „Резньовете“, ул. „Карамфил“, ул.
„Стоил Слатински“, ул. „Маломир“, ул. „Пантелей Николов“, ул. „Боянец“,
ул. „Марини круши“, ул. „Боянска река“, ул. „Десислава“, ул. „Иваница
Данчев“, ул. „Беловодски път“, ул. „Илия Кутев“ (от № 1 до № 11 и № 2
вкл.), ул. „Църковна“, ул. „Три кладенци“; к.л. 591 – включва Резиденция
„Бояна“, ул. „Александър Пушкин“, ул. „Даскал Стоян Попандреев“; к.л.
592 – ул. „Даскал Стоян Попандреев“; к.л. 593 – включва ул. „Голяма
могила“, Околовръстен път; к.л. 611 – ул. „Стар беловодски път“ (четни от
№ 34 до № 50 вкл., нечетни от № 45 до № 69 вкл.), ул. „Беловодски път“
(четни до № 104, нечетни до № 107 вкл.); к.л. 612 – ул. „Стар беловодски
път“; к.л. 613 – включва ул. „Илия Кутев“ (четни само № 2 и нечетни от 1
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до № 11 вкл.), ул. „Георги Рилски“ (четни само № 2 и нечетни от 1 до № 5
вкл.), ул. „Църковна“, ул. „Десислава“, ул. „Хан Телерик“, ул.
„Орешарска“, ул. „Брезовица“, ул. „Севастократор Калоян“, ул. „Байкал“,
ул. „Три кладенци“, ул. „Живата вода“ (четни само № 2, № 2а, № 4 вкл. и
нечетни № 1, № 3, № 5, № 5а, № 7, № 9 вкл.), ул. „Цветна“ (само № 6), ул.
„Богова стъпка“, ул. „Геле Китов“ (ул. „788“), ул. „Герганица“; к.л. 614 –
включва ул. „Даскал Стоян Попандреев“, ул. „Орешарска“, ул. „Белите
брези“, пл. „Сборище“, ул. „Брезовица“, ул. „Елите“, ул. „Ралевица“, ул.
„Воденичница“, ул. „Поп Евстати Витошки“, ул. „Копитото“, ул. „Кумата“,
ул. „Буките“, ул. „Брезите“, ул. „Севастократор Калоян“, ул. „Белият
кладенец“, ул. „Боянска китка“, ул. „Под грамада“, ул. „Георги Войтех“,
ул. „Геле Китов“ (ул. „788“), ул. „Дренето“; к.л. 615 – включва ул. „Георги
Войтех“, ул. „Калоянова крепост“, ул. „Под грамада“, ул. „Кумата“, ул.
„Асен Георгиев“, ул. „732“, ул. „Радецки“, ул. „Пролет“, ул. „Проф. Илия
Йосифов“; к.л. 616 – включва ул. „Тричкова могила“, ул. „Полк. Антон
Кръстев“ до № 6, ул. „Голяма могила“, ул. „Сири дол“ (само № 11, № 12,
№ 14 и № 15) и имот с идентификатор 68134.1944.837; к.л. 637 – включва
ул. „Сговорна дружина“, ул. „Момина скала“ (нечетни от № 1 до № 25 и
четни от № 2 до № 16 вкл.), ул. „Живата вода“ (нечетни от № 1 до № 9
вкл., четни от № 2 до № 4 вкл.), ул. „Поп Евстати Витошки“, ул. „Боянско
езеро“, ул. „Младост“; к.л. 638 – включва ул. „Каменно здание“, ул. „Белия
кладенец“, ул. „Ралевица“, ул. „Шишманова конница“, ул. „Боянска
китка“, ул. „Дренето“; к.л. 639 – включва ул. „Шишманова конница“, ул.
„Брезите“, ул. „Асен Георгиев“, ул. „Краище“, ул. „Кумата“, ул.
„Розариум“, ул. „Радецки“, ул. „Лескова гора“, ул. „Кикиш“ (само нечетни
№ 1, № 3, № 7, № 9, № 11 вкл.), ул. „Калоянова крепост“, Национален
Киноцентър; к.л. 640 – включва ул. „Кумата“, ул. „Детски мир“, ул.
„Голяма могила“, ул. „Боянска“.
1.5. кв. „Симеоново“ – к.л. 683 – бул. „Симеоновско шосе“; к.л.
684 – имот с идентификатор 68134.1973.2903; к.л. 701 бул. „Симеоновско
шосе“, ул. „Куила“, ул. „Акад. Спиридон Казанджиев“; к.л. 702 ул.
„Босилек“; к.л. 719 – ул. „Красива гледка“, ул. „Акад. Стоян Аргиров“, ул.
„Горска ела“, ул. „Вельо Топаловски“, бул. „Симеоновско шосе“, ул.
„Жасмин“ (до № 16 четни и до № 17 нечетни вкл.), ул. „Босилек“, ул.
„Акад. Спиридон Казанджиев“, ул. „19“, имоти с идентификатор
68134.1973.1009, 68134.1973.1007, 68134.1973.2812; к.л. 720 – включва ул.
„Неофит Хилендарски“ (нечетни до № 21 и четни до № 36 вкл.), ул. „Св.
Мария Магдалина“, ул. „Вельо Топаловски“, ул. „Ватопедска грамота“ № 2
(ул. „48“), ул. „88А“; к.л. 721 и к.л. 738 – имоти с идентификатор
68134.2044.1834 (предишен УПИ П-908, 950, 927), идентификатор
68134.2044.1908 (УПИ IV-956, 957, 949) и идентификатор 68134.2043.4095
(УПИ III-4095, 4097); к.л. 722 – ул. „Бистришко шосе“; к.л. 723 – вкл.
имоти със стар идентификатор 68134.2045.1444 и стар идентификатор
68134.2045.1919, ул. „Олимпийска“ № 4, ул. „Донка Ушлинова“, к.л. 724 –
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имот със стар идентификатор 68134.2045.1424, ул. „Донка Ушлинова“; к.л.
736 – бул. „Симеоновско шосе“, ул. „Никола Пиколо“, ул. „Симеоновска“,
ул. „Зографи Молерови“, ул. „Преспанските камбани“; к.л. 737 – включва
бул. „Симеоновско шосе“, ул. „Симеоновска“, ул. „Шумако“ (до № 49
нечетни и до № 62 четни вкл. от ул. „Симеоновско шосе“ до ул. „Св.
Мария Магдалина“), ул. „Божур“, ул. „Малина“, ул. „Извор“, ул. „Ягода“,
ул. „Бор“, ул. „Никола Пиколо“, ул. „Акад. Димитър Ангелов“ (четни от №
2 до № 4а вкл. и нечетни от № 1 до № 17 вкл.), ул. „Неофит Хилендарски“
(до № 21 нечетни и № 36 четни вкл.), ул. „Проф. Кирил Мирчев“, ул.
„Епископ Иларион Мадленски“, ул. „75“ (от № 2 до № 10 вкл.); к.л. 738 –
имоти с идентификатори 68134.2043.628, 68134.2043.4189, 68134.2044.354;
к.л. 739 – ул. „Бистришко шосе“, на ул. „Арх. Никола Лазаров“ (ул. „197“)
само комплекс ж.к. „Манастирите“, ул. „Проф. Теодор Горанов“
(ул.„203“); к.л. 740 – включва ул. „Панорама София“, ул. „Рачо Петков
Казанджията“, ул. „Олимпийска“ – комплекс „Декатлон“, ул. „София
парк“, ж.к. „София парк“ и имот със стар идентификатор 68134.2045.1510;
к.л. 741 – имот със стар идентификатор 68134.2045.1511, имот със стар
идентификатор 68134.2045.1512 (предишни УПИ I-1510, 1444; УПИ II1510, УПИ III-1510, УПИ-1424, 1510, ПИ 1510, ПИ 1511, ПИ 1512, ПИ
1424, ПИ 1220, ПИ 1211, ПИ 787, ПИ 1919), имот с идентификатор
68134.2045.2567 (номер по предходен план 30019, 30029, 30030, 30032,
30033, 30034, кв. 2, парцел IX-2567); к.л. 753 – ул. „Витошки езера“, ул.
„Бяла бреза“, ул. „Горска ела“ (до № 31 нечетни вкл.), ул. „Мишова
орница“, ул. „Синьо лято“, ул. „Митрополит Партений Зографски“, ул.
„Бор“, ул. „Никола Пиколо“, ул. „Здравец“, ул. „Погледец“, ул. „Скакавец“,
ул. „Пряка поляна“ (до № 8 четни и до № 9 нечетни вкл.), ул. „Златен век“
(до № 7 вкл.), ул. „Христо Бръзицов“ (четни от № 2 до № 10 вкл., нечетни
от № 1 до № 7 вкл.), ул. „Преспанските камбани“; к.л. 754 – включва бул.
Симеоновско шосе, ул. „Симеоновска“, ул. „Шумако“ (до № 49 нечетни и
до № 48 четни вкл.), ул. „Каменица“, ул. „Божур“, ул. „Симеоновска“, ул.
„Момин кладенец“, ул. „Погледец“, ул. „Китка“ (до № 7 нечетни и до № 10
четни вкл.), ул. „Роза“, ул. „Венец“, ул. „Голяма брезовица“, ул.
„Скакавец“, ул. „Здравец“, ул. „Момина сълза“, ул. „Теменуга“, ул. „Малка
брезовица“, ул. „Крайречна“ № 2; к.л. 755 – имоти с идентификатор
68134.2044.505, с идентификатор 68134.2044.916, с идентификатор
68134.2044.915, с идентификатор 68134.2044.967, с идентификатор
68134.2044.912, с идентификатор 68134.2044.928, апартаментен жилищен
комплекс „Витоша – парк“ (под кабинковия лифт) и комплекс „Манастира“
№ 1 и № 2; к.л. 756 – ул. „Бистришко шосе“, ул. „Проф. Теодор Горанов“,
ул. „Арх. Иван Данчов“ (ул. 204) (от № 2 до № 16 четни и от № 1 до № 17
нечетни вкл.); к.л. 757 – ул. „Рачо Петков Казанджията“, имот с
идентификатор на ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 17 - 68134.2045.2730
и 68134.2045.790 (УПИ Х-26, 874, 884, 905, 934, 944, 1135, 1136), ул.
„Приятели“; к.л. 770 – включва ул. „Бяла бреза“, ул. „Панорама“; к.л. 771
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– включва бул. „Симеоновско шосе“, ул. „Витошки езера“, ул. „Панорама“,
ул. „Крайречна“ (четни от № 2 до № 10 вкл., от № 20 до № 34 вкл., нечетни
от № 1 до № 13 вкл., № 19 и № 19а), ул. „Зелена круша“, ул. „Киселица“,
ул. „Чемшир“, ул. „Каменица“, ул. „Чифлишка“, ул. „Симеон Пиронков“,
ул. „Стефан Икономов“, ул. „Падината“; к.л. 773 – включва само ул.
„Хотнишки водопад“ № 28 (имот с идентификатор 68134.2047.2317); к.л.
810 – включва бул. „Симеоновско шосе“ до № 424 вкл., ул. „Зелен бор“.
1.6. кв. „Драгалевци“ – к.л. 642 – включва ул. „Акад. Петър
Динеков“, имот с идентификатор 68134.1971.1230, бул. „Черни връх“, ул.
„Къпинка“ (четни от № 12 до № 22 вкл.), Околовръстен път; к.л. 661 – ул.
„Гена Димитрова“ без имот с идентификатор 68134.1975.2670, ул. „Георги
Георгиев – Гец“, ул. „Проф. Александър Райчев“, ул. „Боянска“, ул.
„Екатерина Божилова“, ул. „Проф. Боян Пенев“ (четни от № 2 до № 22
вкл., нечетни от № 5 до № 17 вкл.); к.л. 662 – включва ул. „Бяла мура“, ул.
„Къпинка“ (от ул. „Проф. Александър Райчев“ до ул. „Акад. Петър
Динеков“), ул. „Гена Димитрова“, ул. „Александър Райчев“, ул. „Димитър
Кантакузин“, ул. „Веселие“, ул. „Проф. Стойко Стойков“, ул. „Акад. Петър
Динеков“, ул. „Теодосий Икономов“, ул. „Витошка зорница“, ул. „Проф.
Любомир Далчев“, бул. „Черни връх“; к.л. 663 – включва Околовръстен
път, ул. „Витошка зорница“ № 2, комплекс „Царско село“; к.л. 680 – ул.
„Нарцис“, ул. „Георги Георгиев – Гец“, ул. „Димитър Ненов“, ул. „Асен
Джаков“, ул. „Пчелица“, ул. „Марин Големинов“; к.л. 681 – включва ул.
„Мащерка“, ул. „Глухарче“, ул. „Папрат“, ул. „Горска поляна“, ул.
„Вълшебно биле“, бул. „Черни връх“, ул. „Ламар“, ул. „Здравец“, ул.
„Чемшир“ (нечетни от № 1 до № 29 и четни от № 2 до № 28 вкл.), ул.
„Екатерина Божилова“, ул. „Нарцис“, ул. „Цар Крум“, пл. „Драган
Цанков“, ул. „Цветарска“, ул. „Малина“, ул. „Крайречна“, ул. „Горски дух“
само № 9а, № 9б, № 9в; к.л. 682 – включва ул. „Момино венче“ (нечетни
от № 21 до № 29 вкл.), ул. „Вълшебно биле“, ул. „Горска поляна“ (до № 37
нечетни и до № 40 четни вкл.), ул. „Панайот Пипков“, ул. „Проф. Димитър
Шойлев“ само имоти с идентификатори 68134.1971.3002, 68134.1971.2113,
68134.1971.2115, 68134.1971.2116, 68134.1971.2106; к.л. 698 – включва ул.
„Лешникова гора“ (от № 36 до № 88 вкл. и от № 39 до № 101 вкл.), ул.
„Неделник“, ул. „324“, ул. „Чемшир“ (нечетни от № 1 до № 29а и четни от
№ 2 до № 28 вкл.); к.л. 699 – включва площад „Цар Иван Александър“, ул.
„Мавровец“ (от № 1 до № 11 нечетни и от № 2 до № 24 четни вкл.), ул.
„Кумините“, ул. „Черешов цвят“, ул. „Цветанка Табакова“, ул.
„Крайречна“ (до № 30), ул. „Ген. Ковачев“, ул. „Елена Снежина“, ул.
„Боровинка“, ул. „Камен дел“, ул. „Ябълкова градина“, ул. „Ангел
Букурещлиев“, ул. „Маточина“, ул. „Христина Морфова“, ул. „Маестро
Атанасов“, ул. „Капина“, ул. „Крушова градина“, ул. „Папрат“, ул. „Хмел“,
ул. „Захари Зограф“, ул. „Лагадина“, ул. „Карнобатски проход“, ул. „Деян
Горинов“, ул. „Глухарче“, ул. „Бела дона“, ул. „Голи връх“, ул.
„Лешникова гора“, ул. „Мащерка“, ул. „Светулка“; к.л. 700 – включва ул.
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„Казаните“ (от № 2 до № 20 четни и от № 1 до № 19 нечетни вкл.), ул.
„Панайот Пипков“, ул. „Елин Пелин“, ул. „Кимчовец“, ул. „Захари
Зограф“, ул. „Ненко Балкански“, ул. „Еловица“, ул. „Атанас Яранов“, ул.
„Иван Милев“, ул. „Крушова градина“, ул. „Капина“, ул. „Хмел“, ул.
„Петър Василев“, ул. „Георгьовче“; к.л. 717 – включва ул. „Григорий
Мних“, ул. „Акад. Сандерс“, ул. „Ваклинец“, ул. „Панайот Пипков“, ул.
„Ябълкова градина“, ул. „Маточина“, ул. „Ангел Букурещлиев“, ул.
„Мавровец“, ул. „Генерал Ковачев“, ул. „321“, ул. „Маестро Атанасов“ без
№ 61А (имот с идентификатор 68134.1979.758), ул. „Елена Снежина“, ул.
„Наум“, ул. „Калето“, ул. „Горски синчец“, ул. „Светулка“; к.л. 718 –
включва ул. „Захари Зограф“, ул. „Герена“, ул. „Крушова градина“, ул.
„Дамян Дамянов“, ул. „Иван Милев“, ул. „Кимчовец“, ул. „Атанас
Яранов“, ул. „Христина Морфова“, ул. „243“, ул. „Отец Генадий“, ул.
„Ябълкова градина“, ул. „Горски синчец“, ул. „Ваклинец“, ул. „Българска
легенда“, ул. „Еловица“; к.л. 734 – ул. „Свети Ангеларий“ (нечетни от № 1
до № 11 вкл., четни от № 2 до № 2ж вкл.), ул. „Академик Сандерс“ (четни
до № 30, нечетни до № 37 вкл.); к.л. 735 – включва ул. „За буквите“, ул.
„Захари Зограф“, ул. „Пирински еделвайс“ (нечетни до № 21, четни до №
20 вкл.), ул. „Проф. Борис Йоцов“ (четни до № 44 и нечетни до № 45 вкл.),
ул. „Българска легенда“, ул. „Наум“; к.л. 736 – ул. „Проф. Ал. Бурмов“, ул.
„Никола Пиколо“, ул. „Проф. Йордан Иванов“, ул. „Зографи Молерови“,
ул. „Монах Спиридон“, ул. „Симеоновска“, ул. „Жасмин“ (до № 16 четни и
до № 17 нечетни вкл.), ул. „Горска ела“ (до № 31 нечетни вкл.); к.л. 752 –
ул. „Проф. Борис Йоцов“, ул. „Христо Бръзицов“ № 9; к.л. 753 – ул.
„Проф. Йордан Иванов“, ул. „Тодор Пеев“, ул. „Никола Пиколо“.
1.7. с. Мърчаево – к.л. В-9-7-В – вкл. ул. „Цар Симеон І“; к.л. В-9-8Г – вкл. ул. „Касиопея“, ул. „Цар Симеон І“; к.л. В-10-8-Б – вкл. ул.
„Касиопея“, ул. „Цар Симеон І“, ул. „Касис“, ул. „Сините вълни“, ул.
„Зюмбюл“, ул. „Трендафил“, ул. „Приморско“, ул. „Кало“; к.л. В-10-8-А –
ул. „Кало“, ул. „Касиопея“; к.л. В-10-7-В – вкл. ул. „Черните скали“, ул.
„Трендафил“, ул. „Приморско“; к.л. В-10-8-В – включва ул. „Цар Симеон
І“, ул. „Усойка“ (четни от № 2 до 10 вкл., нечетни от № 1 до № 7 вкл.), ул.
„19“, ул. „20“, ул. „21“, ул. „22“, ул. „23“; к.л. В-11-8-Б – включва ул.
„Черешова градина“, ул. „Церова поляна“, ул. „24“; к.л. В-10-8-Г –
включва ул. „Цар Симеон І“, ул. „Церова поляна“, ул. „Бистра река“, ул.
„Маниш“, ул. „Черешова градина“, ул. „Приморско“, ул. „Кало“, ул.
„Касис“; к.л. В-11-8-А – включва ул. „Усойка“ – Толумска махала (от кв. 1
– УПИ I-30, УПИ II-29; от кв. 2 – УПИ I-663, УПИ II-588, УПИ III-587,
УПИ IV-589, УПИ V-590, УПИ VI-586), ул. „Усойка“ – Бурновска махала
(от кв. 1 – УПИ I-5, УПИ II-6, УПИ III-7, УПИ IIIA-7, УПИ IV-8; от кв. 2 –
УПИ I-10, УПИ II-9, УПИ III-13,УПИ IV-14, УПИ V-15, УПИ VI-10, 14; от
кв. 3 – УПИ I-15, УПИ II-15, УПИ III-15, УПИ IV-15; от кв. 4 – УПИ I-11,
УПИ II-12), ул. „Цар Симеон І“, ул. „Мърфи“, ул. „Черешова градина“.
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1.8. с. Владая – к.л. В-6-6-В включва ул. „Бистър поток“, ул.
„Борика“, ул. „Равнище“, к.л. В-7-6-А вкл. ул. „Язбино“ (нечетни до № 9 и
четни до № 14 вкл.), ул. „27“, ул. „Челадинка“, ул. „Ивето“, ул. „Равнище“,
ул. „Спортист“, ул. „Слънчев залез“, ул. „Алеко Константинов“, ул.
„Малка поляна“, ул. „Боровинка“, ул. „Тополите“; к.л. В-6-7-В вкл. ул.
„Калдъръмче“; к.л. В-7-6-В вкл. ул. „Бели брег“, ул. „Малка поляна“, ул.
„Върбите“, ул. „Боровинка“, ул. „Тополите“, ул. „Сърна“, ул. „Каленица“,
ул. „Шипето“, ул. „Балабановец“, ул. „Бургийска скала“, ул. „Рудище“, ул.
„Бор“, ул. „Любомир Миланов“, ул. „Сребрист бор“, ул. „Офелиите“, ул.
„Виров дол“, ул. „Морените“, ул. „Витошки гранит“, ул. „Проф. Иван
Шишманов“; к.л. В-8-6-А вкл. ул. „Юрушки мостове“, ул. „Витошки
гранит“, ул. „Жълтата вода“, ул. „Проф. Иван Шишманов“; к.л. В-8-7-Г
включва ул. „Войнишко въстание“, ул. „Кайлъка“, ул. „Буков дол“, ул.
„Ново село“; к.л. В-8-7-А – включва имот с идентификатор 11394.1797.1
(жп гара „Владая“); к.л. В-8-7-Б вкл. ул. „Пирин“, ул. „Кайлъка“, ул. „Ново
село“, ул. „Марин чукар“, ул. „Елешница“, ул. „Момина сълза“, ул.
„Любомир Миланов“, ул. „Лесковец“, ул. „Здравец“, ул. „Буков дол“, ул.
„Войнишко въстание“, ул. „Суха лешница“, ул. „Ела“, ул. „Елен“, ул.
„Янкино усое“, ул. „Реката“; к.л. В-7-7-Г вкл. ул. „Ела“, ул. „Елен“, ул.
„Страната“, ул. „Професор Иван Шишманов“, ул. „Любомир Миланов“,
ул. „Офелиите“, ул. „Виров дол“, ул. „Войнишко въстание“, ул.
„Катеричка“, ул. „Маргаритка“, ул. „Пролет“, ул. „Горелица“, ул.
„Подкраище“, ул. „Сребрист бор“, ул. „Сърна“, ул. „Брезова гора“, ул.
„Боев рид“, ул. „Китен“, ул. „Плиска“, ул. „Амбарица“; к.л. В-7-7-А
включва ул. „Калдъръмче“; к.л. В-7-7-Б включва ул. „Алеко
Константинов“, ул. „Полски синчец“, ул. „Академик Петко Стайнов“, ул.
„Равнище“, ул. „Бистър поток“, ул. „Войнишко въстание“, ул. „Орница“,
ул. „Китен“, ул. „Момин връх“, ул. „Майско утро“, ул. „Превалски езера“,
ул. „Приплат“, ул. „Пернишко шосе“, ул. „Шаварница“, ул. „Калъръмче“,
ул. „Чехълче“, ул. „Безименна“ (от ул. „Приплат“ до ул. „Калдъръмче“);
к.л. В-6-7-Г – включва ул. „Орница“, ул. „Войнишко въстание“, ул.
„Бистър поток“.
2. Имоти, попадащи извън границите на организираното
сметосъбиране и сметоизвозване:
2.1. природен парк „Витоша“ – целия
2.2. частни земеделски земи, възстановени по реда на ЗСПЗЗ.
2.3. всички имоти (ПИ и УПИ), кадастрални листа и попадащите в
тях улици извън описаните в т. 1.
2.4. кв. „Бояна“: к.л. 565 – включва ул. „Димитър Съсълов“ без
нечетни от № 3 до № 7, четни от № 4 до № 6 включително, т.е. без имоти с
идентификатори 68134.1935.2348, 68134.1935.1061, 68134.1935.2321,
68134.1935.1983 и 68134.1935.1049, ул. „Върба“; к.л. 589 – включва ул.
„Планинарска песен“, ул. „Акация“; к.л. 592 – включва ул. „Бояна парк“,
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ул. „Зелен парк“; к.л. 593 – включва ул. „Димитър Димитров“; к.л. 611 –
включва ул. „Стар Беловодски път“ (четни след № 50, нечетни след № 69),
ул. „Акация“, ул. „Бялата чешма“, ул. „Архимандрит Теофилакт“, ул.
„Скомбриус“; к.л. 612 – включва ул. „Егереците“, ул. „Сълзица“, ул.
„Малкото копито“, ул. „Сребърна гора“, ул. „Акация“, ул. „Планинарска
песен“; к.л. 613 – включва всички имоти, освен описаните в т. 1, всички
имоти граничещи с парк „Витоша“, ул. „Учителят“, ул. „16“, ул. „Баевица“,
ул. „Илия Кутев“ (четни номера след № 2 и нечетни номера след № 11), ул.
„Боянска китка“; к.л. 614 – включва ул. „Маруша“; к.л. 615 – включва ул.
„Брезите“; к.л. 616 – включва ул. „Свети Сава“, ул. „Сири дол“ (с
изключение на № 11, № 12, № 14 и № 15, и имот с идентификатор
68134.1944.837), ул. „Момина могила“, ул. „Васка Баларева“, ул. „Петко
Наумов“, ул. „Арам Хачадурян“, ул. „Съгласие“, ул. „Здравец“, ул.
„Димитър Димитров“, ул. „Градина“, ул. „Андезит“, ул. „Св. Йоан
Богослов“, ул. „Сойка“, ул. „Акад. Владимир Христов“; к.л. 637 – включва
ул. „Боянски майстор“, ул. „Момина скала“ (след № 16 и след № 25) и
всички имоти граничещи с парк „Витоша“; к.л. 638 – включва ул.
„Сговорна дружина“, ул. „Боянска легенда“, ул. „Яньовица“; ул. „Матей
Преображенски“, ул. „Витошки турист“, ул. „Живата вода“ (четни след №
4 и нечетни след № 9), ул. „Каменарче“; к.л. 639 – включва ул. „Кикиш“ –
четните номера и имоти граничещи с парк „Витоша“; к.л. 640 – включва
ул. „Равна“, ул. „Градина“, ул. „Андезит“, ул. „Река Ягуля“, ул. „Орлов
камък“; к.л. 641 – включва ул. „Река Ягуля“, ул. „Орлов камък“.
2.5. кв. „Княжево“: к.л. 536, к.л. 537, к.л. 561, к.л. 562 – включва
ул. „Конярски рид“; к.л. 536 – включва всички имоти без ул. „689“ (четни
от № 26 до № 28 вкл., нечетни № 17 от м. Мала Кория); к.л. 537 – ул.
„Полк. Стойно Бачийски“ само имоти с идентификатори 68134.1896.908,
68134.1896.918; к.л. 540 – включва ул. „Грамос“ (от № 18 до № 22 вкл.),
ул. „Абанос“ (между ул. „Еровете“ и ул. „Добри Божилов“); к.л. 561 –
включва ул. „Полк. Стойно Бачийски“ (от № 121 до № 123 вкл.), ул.
„Проф. Георги Шишков“, ул. „Мала кория“ (от № 58 до № 70 вкл.), ул.
„695“; к.л. 562 – включва ул. „Полк. Стойно Бачийски“ (от № 89 до №
117); к.л. 585 – включва всички имоти, освен бул. „Цар Борис ІІІ“ (нечетни
до № 529), ул. „Петър Петров“; к.л. 586 – включва ул. „Полк. Стойно
Бачийски“ (четни от № 122 до № 134 вкл., нечетни от № 125 до № 133
вкл.), ул. „Килиите“, ул. „Полско цвете“, ул. „Петър Петров“, ул. „Проф.
Георги Шишков“, ул. „724“ (четни от № 10, нечетни от № 13), ул. „Смесна
китка“; к.л. 587 – включва ул. „Витошко цвете“, ул. „Утринна роса“, ул.
„719“, ул. „Синята скала“ (от № 21 до 51 нечетни вкл. и от № 18 до № 44
четни вкл.), ул. „781“, ул. „Витошки бор“, ул. „Горска теменуга“ (след №
12 четни и след № 23 нечетни), ул. „Акад. Михаил Арнаудов“ (след № 32
четни и след № 45 нечетни вкл.), ул. „720“, ул. „718“, ул. „721“, ул. „776“,
ул. „Утринна роса“, ул. „Детелина“, ул. „Богородичен манастир“, ул.
„Калинка“ (от № 17 до № 19 нечетни вкл.); к.л. 588 – включва ул. „Меча
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поляна“, ул. „Утро“, ул. „Смрика“ (№ 28 и № 30); к.л. 609 – включва ул.
„Полско цвете“, ул. „Вълко войвода“, ул. „724“, ул. „Смесна китка“; к.л.
610 – включва ул. „Скомбриус“, ул. „719“, ул. „Синята скала“ (след № 44
четни и след № 51 нечетни), ул. „Детелина“, ул. „Полско цвете“ (след № 42
четни и след № 51 нечетни), ул. „Църквище“, ул. „781“, ул. „Виден
Табаков“, ул. „Богородичен манастир“; кл. 560 и к.л. 561 – включват ул.
„684“, ул. „695“; к.л. 490, 514, 537, 538 – включват всички имоти между
ЖП линия София – Перник и граница с район „Овча купел“; к.л. 513, 535,
560, 608, 634 – включват всички имоти.
2.6. кв. „Симеоново“:
В кад. листове 684, 721, 722, 723, 724, 733, 741, 757, 758, 773, 810, 811 –
всички имоти с изключение на описаните в т. 1, бул. „Симеоновско
шосе“ след № 424; к.л. 683 – включва всички улици, без бул.
„Симеоновско шосе“; к.л. 701 – включва ул. „Игликина поляна“, ул.
„Георги Пешаков“, ул. „50“; к.л. 702 – включва ул. „Проф. Александър
Милев“, ул. „Йеромонах Гавраил Лесновски“, ул. „Цар Иван Владислав“,
ул. „53“, ул. „45“, ул. „50“, ул. „Георги Пешаков“, ул. „Ватопедска грамота;
к.л. 719 – включва ул. „18“, ул. „Д-р Кръстьо Кръстев, ул. „Поп Пейо“, ул.
„Матей Граматик“, ул. „58“, ул. „Граматик“, вилна зона „Симеоновосевер“; к.л. 720 – включва ул. „64“, ул. „86“, ул. „88“, ул. „84“, ул.
„Шумако“ (след № 50 и 51 вкл.), ул. „Акад. Димитър Ангелов“, ул. „69“,
ул. „Неофит Хилендарски“ (след № 36а и след № 23 вкл.), ул. „Александър
Муратов“, ул. „Проф. Александър Милев“, ул. „Петър Иванов
Кьосеиванов“, ул. „58“, ул. „68“, ул. „70“, ул. „71“, ул. „80“, ул. „81“, ул.
„83“, ул. „87“, ул. „Ватопедска грамота“ (ул. „48“) без № 2; к.л. 721 –
включва ул. „85“, ул. „82“, ул. „84“, ул. „86“; к.л. 722 – включва ул. „Арх.
Пенчо Койчев“ (ул. „193“), ул. „Арх. Алекси Начев“ (ул. „194“), ул. „Проф.
Юрдан Данчов“ (ул. „196“), ул. „Арх. Никола Нешов“ (ул. „196“); к.л. 737
– включва ул. „80“, ул. „82“, ул. „79“, ул. „78“, ул. „77“, ул. „75“ (от № 12
до № 20 вкл.), ул. „Акад. Димитър Ангелов“ (нечетни от № 19 до № 31),
ул. „21“, ул. „Иван Богданов“, ул. „68“, ул. „Български апокриф“; к.л. 738 –
ул. „Арх. Никола Лазаров“ (ул. „197“), имоти с идентификатор
68134.2044.532, с идентификатор 68134.2044.533, с идентификатор
68134.2044.527, с идентификатор 68134.2044.528, ул. „82“; к.л. 739 –
включва ул. „Проф. Юрдан Данчов“ (ул. „196“), ул. „8“, ул. „Арх. Георги
Фингов“ (ул. „201“), ул. „Архитекти Васильов и Цолов“ (ул. „202“), ул.
„Арх. Коста Николов“ (ул. „198“), ул. „Арх. Никола Юруков“ (ул. „195“),
ул. „Арх. Антон Торньов“ (ул. „192“); к.л. 752 – включва ул. „Цар Михаил
Асен“, ул. „Сава Доброплодни“, ул. „Цани Гинчев“, ул. „Йоан Кукузел“,
ул. „Хилендарски манастир“, ул. „Стефан Веркович“, ул. „Илинден“, ул.
„Георги Костадинов“, ул. „8А“, ул. „9А“, ул. „Павел Дованлийски“, ул.
„506А“, ул. „Проф. Йордан Йорданов“; к.л. 753 – включва ул. „11“, ул.
„Боримечка“, ул. „Васил Попович“, ул. „Дядо Йоцо“, ул. „Йоасаф
Бдински“, ул. „Чичовци“, ул. „Тодор Пеев“, ул. „Христо Бръзицов“ (четни
Заповед за определяне на границите на районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране
и сметоизвозване в район „Витоша“.
Електронен документ, подписан с ел. подпис.
Заповедта се насочва/изпраща, както е указано в документа.

от № 12 до № 20 вкл., нечетни от № 11 до № 15 вкл.), ул. „Андрей и
Константин Петкович“, ул. „Горска ела“ (след № 31 вкл.), ул. „Бяла
черква“; к.л. 754 – включва ул. „Витошко лале“, ул. „Двата бука“, ул.
„Проф. Димитър Пасков“, ул. „Китка“ (след № 9 вкл.), ул. „Крайречна“ (от
№ 4 до № 8б); к.л. 755 – включва ул. „Арх. Коста Николов“ (ул. „198“);
к.л. 756 – включва ул. „Арх. Георги Фингов“ (ул. „201“), ул. „Архитекти
Васильов и Цолов“ (ул. „202“), ул. „Арх. Коста Николов“ (ул. „198“), ул.
„Арх. Станчо Белковски“ (ул. „205“), ул. „Арх. Наум Торбов“ (ул. „206“);
к.л. 770 – включва ул. „Мишова орница“, ул. „Зелена круша“, ул.
„Крайречна“ (нечетни след № 19 и четни след № 30 вкл.); к.л. 771 –
включва ул. „Крайречна“ (четни от № 12 до № 18а вкл., нечетни от № 15
до № 17 вкл.), ул. „Буката“, ул. „Зелена гора“, ул. „Горска алея“, ул.
„Студено кладенче“, ул. „Боровец“, ул. „Еминица“, ул. „Балеви ливади“,
ул. „Павел Матеев“; к.л. 773 – всички имоти без имот с идентификатор
68134.2047.2317 на ул. „Хотнишки водопад“ № 28;
2.7. кв. „Драгалевци“: к.л. 617, 641 – включва всички имоти, вкл.
Ботаническа градина; к.л. 642 – включва всички, без ул. „Акад. Петър
Динеков“, ул. „Къпинка“ (четни от № 12 до № 22 вкл.) и Околовръстен
път; к.л. 660 – включва ул. „Дора Габе“, ул. „Нейчо Попов“, ул. „Св.
Кирил“, ул. „Иван Кондов“, ул. „Лео Конфорти“, ул. „Григор Вачков“, ул.
„Невена Коканова“; к.л. 661 – включва ул. „Виолета Минкова“, ул.
„Невена Коканова“, ул. „Патриарх Йоан Дебърски“, ул. „Проф. Любомир
Андрейчин“, ул. „Акад. Стефан Бобчев“, ул. „7“, ул. „13“, ул. „6“, ул.
„Стилиян Георгиев“, ул. „Сичан Николов“, ул. „Лео Конфорти“, ул.
„Орлов камък“, ул. „Проф. Боян Пенев“ (четни № 2в, 2г, нечетни от № 1 до
№ 3 вкл.), имот с идентификатор 68134.1975.2670; к.л. 662 – включва ул.
„Св. Петка Българска“ (ул. „Пайде Судисов“); к.л. 679 – включва ул.
„Невена Коканова“, ул. „Лешникова гора“, ул. „Епископ Григорий
Прилепски“, ул. „Зографска история“, ул. „Николай Бинев“, ул. „Св.
Кирил“, ул. „Иван Кондов“, ул. „Георги Парцалев“, ул. „Нейчо Попов“;
к.л. 680 – включва ул. „Дойно Граматик“, ул. „Виолета Минкова“, ул.
„Георги Парцалев“, ул. „Проф. Атанас Иширков“, ул. „Проф. Георги
Веселинов“, ул. „Паскал Паскалев“, ул. „Любомир Пипков“, ул. „Патриарх
Йоан Дебърски“, ул. „Дойно Граматик“, ул. „Парашкев Хаджиев“, ул.
„Никола Атанасов“, ул. „Емануил Манолов“, ул. „Петко Стайнов“; к.л. 681
– включва ул. „Проф. Тончо Жечев“, ул. „Горски дух“ без № 9а, № 9б, №
9в, ул. „Родна стряха“, ул. „Самодиви“; к.л. 682 – включва ул. „Бистър
ручей“, ул. „Лагадина“, ул. „Горски дух“, ул. „Самодиви“, ул. „Проф.
Димитър Шойлев“ без имоти с идентификатори 68134.1971.3002,
68134.1971.2113, 68134.1971.2115, 68134.1971.2116, 68134.1971.2106, ул.
„Георги Калоянчев“; к.л. 697 – включва ул. „Под гората“, ул. „Митрополит
Климент“, ул. „Захарий Княжевски“, ул. „Сладкопойна чучулига“, ул.
„316“, ул. „313“, ул. „Цоньо Калчев“ (всички УПИ и ПИ имоти), ул. „Родна
стряха“; к.л. 698 – включва ул. „Проф. Ботьо Ангелов“, ул. „Мати
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Болгария“, ул. „Стойко Владиславов“, ул. „Андрей Бачковски“, ул.
„Харалан Ангелов“, ул. „Поп Тодор Врачански“, ул. „Владислав
Граматик“, ул. „323“, ул. „Мащерка“ (след № 42 и след № 35 вкл.), ул.
„Мавровец“ (от № 26 до № 34, от № 1а до № 11), ул. „Петко Стайнов“, ул.
„Песнопойка“, ул. „Бойка войвода“, ул „Паскал Паскалев“, ул. „Любомир
Пипков“; к.л. 700 – включва ул. „Момино венче“; к.л. 716 – включва ул.
„712“, ул. „Агличе“, ул. „323“, Природозащитен информационен център;
к.л. 717 – включва ул. „Вера Недкова“, ул. „Перла“, ул. „Отец Генадий“,
ул. „403“, ул. „Маестро Атанасов“ само № 61А (имот с идентификатор
68134.1979.758); к.л. 718 – включва ул. „Хаджи Станьо Врабевски“, ул.
„Проф. Стефан Георгиев“; к.л. 734 – включва ул. „Зографска легенда“, ул.
„406“, ул. „Акад. Атанас Илиев“, ул. „403“, ул. „Георги Баласчев“, ул.
„Отец Генадий“, ул. „Акад. Христо Христов“, вилна зона „Милкова
кория“, ул. „Академик Сандерс“ (след четни от № 32 и нечетни от № 39
вкл.); к.л. № 735 – включва ул. „Змей горянин“, ул. „Свети Горазд“, ул.
„Проф. Стефан Георгиев“, ул. „Проф. Тодор Боров“, ул. „Гологанов“, ул.
„Веда Словена“, ул. „Шарколия“, ул. „Огюст Дозон“, ул. „Хилендарски
манастир“, ул. „Георги Заркин“, ул. „154“, ул. „Мост“, ул. „Илинден“, ул.
„Василий Врач“, ул. „Академик Сандерс“ (след № 37), вилна зона
„Симеоново – Драгалевци“; к.л. 736 – включва ул. „Жасмин“ (след № 18 и
след № 19 вкл.), ул. „Проф. Боян Ничев“, ул. „Златен век“, ул. „Бяла
черква“, ул. „Отечество любезно“, ул. „Боримечка“, ул. „Нова земя“, ул.
„Иван Богданов“, ул. „21“, ул. „Железният светилник“, ул. „Панайот
Славков“ (старо име ул. „Български апокриф“), ул. „Кичест люляк“, ул.
„Проф. Александър Бурмов“; к.л. 752 – включва ул. „Хилендарски
манастир“, ул. „Йоан Кукузел“, ул. „Стефан Веркович“, ул. „Цани Гинчев“,
ул. „Илинден“, ул. „Павел Дуванлийски“, ул. „Георги Г. Константинов“,
ул. „8а“, ул. „9а“, ул. „Цар Михаил Асен“, ул. „Сава Доброплодни“, ул.
„Академик Сандерс“, вилна зона „Симеоново – Драгалевци“; к.л. 769 –
включва ул. „Цар Михаил Асен“.
2.8. с. Владая: к.л. В-6-7-Г: включва ул. „Зеленика“, ул. „Лантана“,
ул. „Божур“, ул. „Кърпикожух“, ул. „Кукуряк“; к.л. В-7-7-Б: включва
всички имоти, разположени между ЖП линия и граница на обл. Перник,
вкл. ул. „Перуника“, ул. „Божур“, ул. „Кукуряк“, без ул. „Чехълче“ и ул.
„Калдъръмче“; к.л. В-6-7-В: – включва ул. „Здравец“, ул. „Лантана“, без
ул. „Калдъръмче“; к.л. В-8-7-Б – включва ул. „Хеброс“, ул. „Букова гора“;
к.л. В-7-7-А – включва всички имоти без тези по ул. „Калдъръмче“, к.л. В7-7-В, к.л. В-8-7-В, к.л. В-8-8-Г, к.л. В-7-8-Г, к.л. В-7-8-Б, к.л. В-6-8-Г,
к.л. В-6-8-Б, к.л. В-5-8-Г – включва всички имоти; к.л. В-8-7-А – включва
всички имоти, с изключение на имот с идетнификатор 11394.1797.1 (ЖП
гара „Владая“), к.л. В-8-7-Г – включва всички имоти, освен описаните в
точка едно, к.л. В-9-7-Б – включва имоти с идетнификатори
11394.1798.3580 и 11394.1798.3581;
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- местности – Зад голи рид, Герена, Язбине, Рулище, Тръпкавото, Прогон,
м. Под гарата, п-л № 1514 в кв. 5, Голяма ливада, Стража, Търнето,
Шумето, Дълбок герен, Ново село, Габера, Св. Петка, Буков дол, Егрека,
Калиница, Валого, Падините, Попово, Зад лозе, Райчовец, Белешевина,
Долишата, Пиперко, Самаро, Тънкия рид, Коньовец, Бургийска ливада,
Патьовица, Под ясенов рид, Прогон, Башкалъка, Владичено селище,
Лишковица, Стоянини поляни, Тодорина орница, Ямите, Кладенец,
Горчовица, Деловете, Гумнище, Кариера в „Република“, Балабановец,
Бургийска скала, Св. Иван Рилски, Ясиките, Рудище, Марин чукар,
Грамада, Жумето, Бистрата.
2.9. с. Мърчаево: Рударски път, всички имоти, включени в кад.
листове В-9-7-А, В-9-8-Б, В-9-8-Г (освен описаните в т. 1); к.л. В-9-8-В;
к.л. В-10-8-А (всички освен посочените в т. 1); к.л. В-10-9-Б; к.л. В-10-9Г; к.л. В-10-8-В (всички освен посочените в т. 1), от кв. 1 – УПИ VIII-254,
УПИ IХ-253, УПИ Х-252, УПИ ХI-250, УПИ ХII-250, УПИ ХIII-250; от кв.
37а – УПИ I-511, УПИ II-512, УПИ III-513, УПИ IV-514; от кв. 33 – УПИ
III-407, УПИ IV-407; к.л. В-11-9-Б, к.л. В-11-9-А, к.л. В-11-9-В.
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.
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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
„Витоша“, на отдел „Общински приходи – Витоша“, 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 „Витоша“ 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
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