С ТО Л И Ч Н А ОБЩ ИНА
София 1000. ул. ..Московска'" № 33 телефонен номератор 9377ххх, факс 9810653, www.sofia.bg

ЗА П О В ЕД
(Регистрационен индекс, дата)
Софии

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 2018 г.
ОПРЕДЕЛЯМ :
1.
Границите на територията на район “Овча купел”, в
които се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване:
1.1. Главни пътища:
- бул. „Цар Борис III“ от № 132 до № 170 - 176
- бул. „Никола Петков“
- бул. „Овча купел“
- бул. „Президент Линкълн“ включително лява и дясна страна до
границата с район „Красна поляна“
- ул. „Бойчо Бойчев“
1.2. кв. “Овча купел” - включва бул. „Овча купел“, ул. „Боряна“,
ул. „Любляна“, ул. „Монтевидео“, бул. „Никола Петков“, бул. „Цар Борис
III“, ул. „Гусла“, ул. „Калояново“, ул. „676“, ул. „681“, ул. „Народно
хоро“, ул. „668“, ул. „672“, ул. „Ангелов връх“, ул. „Букет“, ул. „Витошка
поляна“, ул. „Войводина могила“, ул. „Горица“, ул. „Евлия Челеби“, ул.
„Загребска“, ул. „Зелена ливада“, ул. „Земеделска“, ул. „Иван Радоев“, ул.
„Институтска“, ул. „Киевска“, ул. „Костур“, ул. „Летовищна“, ул.
„Ливада“, ул. „Народен герой“, ул. „Нов век“, ул. „Ново село“, ул.
„Паскал Тодоров“, ул. „Полски венец“, ул. „Рачка“, ул. „Роден кът“, ул.
„Чуката“, ул.
ул. „678“, ул. „679“, ул. „680“, ул. „682“, ул. „683“, ул.
„685“, ул. „686“, ул. „687“, ул. „688“, ул. „692“, ул. „693“, ул. “694“, ул.
„696“, ул. „697“, ул. „Александър Вейнер“, ул. „Александър Геров“, ул.
„Бойчо Огнянов“, ул. „Брезов рид“, ул. „Буземска“, ул. „Бързарица“, ул.
„Драгоман“, ул. „Житница“ № 23, ул. „Камелия“, ул. „Крушовски връх“,
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ул. „Маестро Кънев“, ул. „Манъово бърдо“, ул. „Момина баня“, ул.
„Момкова баня“, ул. „Проф. Михайло Парасчук“, ул. „Рождество“.
1.3. ж.к. „Овча купел-1“ - територията, разположена в карето
улици - границата с район „Красно село“ и ул. „Промишлена“, бул.
„Президент Линкълн“ и ул. „Бойчо Бойчев“, ул. „Житница“ и ул.
„Маестро Кънев“, ул. „Монтевидео“ и ул. „Промишлена“. Обслужват се
включително и всички жилищни блокове, учебни и детски заведения,
улици и обекти, които са в територията на района.
1.4. ж.к. „Овча купел-2“ - територията, разположена в карето
улици - от границата с район „Красна поляна“ и ул. „Бойчо Бойчев“, ул.
„Промишлена“ и ул. „Бойчо Бойчев“. Обслужват се включително и
всички жилищни блокове, учебни и детски заведения, улици и обекти,
който са в територията на района.
1.5. кв. “Горна Баня” - ул. „Урал“, ул. „Бойчо Бойчев“, бул.
„Никола Петков“, ул. „Николай Хрелков“, ул. „Вечерница“, ул. „Обзор“,
ул. „Пъстроцветна“, ул. „Тихи кът“, ул. „Христо Стефчов“, ул. „747“, ул.
„Мак“, ул. „Мечово усое“, ул. „Отдих“, ул. „Планиница“, ул. „Фиданка“,
ул. „646“, ул. „647“, улици с номера от № „753“ до № „760“, ул.
„Гладиола“, ул. „Градище“, ул. „Гръстниче“, ул. „Диамант“, ул. „Димитър
Шишманов“, ул. „Дон“, ул. „Еделвайс“, ул. „Жамбилица“, ул.
„Каменица“, ул. „Лотос“, ул. „Перуника“, ул. „Проф. Никола Милев“, ул.
„Роза“, ул. „Синьото езеро“, улици с номера от № „637“ до № „643“, ул.
„670“, ул. „Божидарица“, ул. „Букет“, ул. „Димитър Чинтулов“, ул. „Д-р
Л. Григорова“, ул. „Дядо Цоне“, ул. „Инж. Б. Огойски“, ул. „Павит“, ул.
„Прибойница“, ул. „Харманлийско въстание“, ул. „736“, ул. „738“, ул.
„739“, ул. „740“, ул. „742“, ул. „746“, ул. „748“, ул. „Бели борове“, ул.
„Буен поток“, ул. „Валозите“, ул. „Велик завет“, ул. „Венец“, ул.
„Войнишка песен“, ул. „Войнишко въстание“, ул. „Георги Богровски“, ул.
„Дъга“, ул. „Ехо“, ул. „Здравец № 1“, ул. „Извора“, ул. „Каменист път“,
ул. „Лилия“, ул. „Маджарица“, ул. „Ореховски дол“, ул. „Палма“, ул.
„Пладнище“, ул. „Равнище“, ул. „Славянка“, ул. „Софийска панорама“,
ул. „Топло изворче“, ул. „Тутракан“, ул. „Цветан Вучков“, ул.
„Чардаклия“, ул. „Черешова градина“, ул. „Тутракан“.
1.6. кв. “Суходол” ул. „Бъдеще“, ул. „Траян Танев“, ул.
„Момина сълза“, ул. „Овчо поле“, ул. „Перла“, ул. „2-ри юни“, ул. „3-ти
март“, ул. „Банска бистрица“, ул. „Бегония“, ул. „Бели брод“, ул.
„Брегалница“, ул. „Градина“, ул. „Дъб“, ул. „Жоте Илков“, ул. „Златна
есен“, ул. „Кирил Христов“, ул. „Люлинска“, ул. „Орех“, ул. „Павел
Младенов“, ул. „Падина“, ул. „Прилеп“, ул. „Прохладен кът“, ул.
„Справедливост“, ул. „Стоичко Станиславов“, ул. „Суходолско езеро“, ул.
„Труд“, ул. „Христо Андонов“, ул. „Явор“, безименна улица „Гробищен
парк“, безименна улица до „Лукойл България“, м. „Воденицата“, м.
„Бачинище“, м. „Равнището“.
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1.7. с. Мало Бучино - ул. „Липа“, ул. „Люлин“, ул. „Филип
Костов“, ул. „Демокрация“, ул. „Никола Петков“, ул. „Искър“, ул.
„Димотика“, ул. „Малобучински път“, м. „Пладнище“, ул. „Овча могила“,
ул. „Тихи кът“, ул. „Борис Найденов“, ул. „Витоша“, ул. „Тихи кът“, ул.
„Витоша“.
2. Имоти, попадащи извън
сметосъбиране и сметоизвозване:
I. Горна Баня
в.з. „Люлин“
в.з. „Подлозище“
м. „Алагьозица“
м. „Андрейна бара“
м. „Биримирска поляна“
м. „Бонсови поляни“
м. „Божи път“
м. „Богровски върби“
м. „Брусо“
м. „Валозите“
м. „Валушките“
м.„Веници“
м. „Вировете“
м. „Габеро“
м. „Габриките“
м. „Горен смърдан“
м. „Грозданов валог“
м. „Денчов кладенец“
м. „Драката“
м. „Деянова чешма“ (скала)
м. „Дупераница
м. „Дърньов камък“
м. „Железна врата“
м. „Ибримов валог“
м. „Илячков рид“
м. „Калище“
м. „Камиларника“
м. „Козарници“
м. „Къдравец“
м. „Кърлежа“
м. „Кюпо“
м. „Лозище“
м. „Лопуро“
м. „Люти брод“
м. „Люпинов рид“

границите

на

организираното
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м. „Ляшков валог“
м. „Калище“
м. „Киселица“
м. „Кърлежа“
м. „Маджарица“
м. „Манастирски ливади“
м. „Манастирска курия“
м. „Мъртвако“
м. „Мъртваците“
м. „Пешов рид“
м. „Подлозище“
м. „Равнище“
м. „Ридо“
м. „Русолете“
м. „Садене“
м. „Симонски чукари“
м. „Смайлица“
м. „Станциите“
м. „Смърдан“
м. „Средни дел“
м. „Страната“
м. „Стубело“
м. „Требежници“
м. „Турско ливагье“
м. „Чешмето“
кв. 25, УПИ П-973, в.з. Горна баня
кв. 25, УПИ VII-974, в.з. Горна баня
II.
кв. „Суходол“
м. „Андрейна бара“
м. „Ахметица“
м. „Бачище“
м. „Благденица“
м. „Бранище“
м. „Брушка стрън“
м. „Валого“
м. „Вишняк“
м. „Еврейски ливади“
м. „Голяма могила“
м. „Горен смърдан“
м. „Градините“
м. „Деридол“
м. „Джуджан“
м. „Долен смърдан“
м. „Добринова скала“
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м. „Дреновец“
м. „Друмо“
м. „Дърньов камък“
м. „Ланзеница“
м. „Ленчова орница“
м. „Люлин“
м. „Клюнчов рид“
м. „Козарници“
м. „Кратуница“
м. „Крушовец“
м. „Куртов валог“
м. „Мала могила“
м. „Малка коньовица“
м. „Манафско гуно“
м. „Манафка“
м. „Манилов дол“
м. „Мливарски път“
м. „Назърица“
м. „Осое“
м. „Орница“
м. „Падина“
м. „Погледец“
м. „Под бунарето“
м. „Под село“
м. „Секулица“
м. „Смърдан“
м. „Среден смърдан“
м. „Среден рид“
м. „Средна могила“
м. „Станциите“
м. „Тополите - Дреновец“
м. „Равнище“
м. „Раздолци“
м. „Раздолци - реката“
м. „Ридо“
м. „Шаварна бара“
III. с. Мало Бучино
По ул. „Дъб“ - с. Мало Бучино
По ул. „Орлица“ - с. Мало Бучино
По ул. „Еделвайс“ - с. Мало Бучино
По ул. „Колю Фичето“ - с. Мало Бучино
По ул. „Кокиче“ - с. Мало Бучино
в.з. „Пладнище“
в.з. „Симоница“
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в.з. „Мало Бучино“ - кв. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, И , 12, 13, 14, 15,16,
17,18,18а
м. „Арбанашки рид“
м. „Балабаница“
м. „Байна бара“
м. „Бродо“
м. „Брушка стрън“
м. „Бунаро“
м. „Висо“
м. „Върток“
м. „Градишки път“
м. „Градище“
м. „Градомански път“
м. „Граовски път“
м. „Дива круша“
м. „Егреко“
м. „Еленова бара“
м. „Заеница“
м. „Зъбница“
м. „Зъбрице“
м. „Камен рид“
м. „Караджиното“
м. „Конярника“
м. „Кошарите“
м. „Крива круша“
м. „Кукударница“
м. „Кутленки“
м. „Леските“
м. „Люлин“
м. „Мерата“
м. „Нивица“
м. „Орел“
м. „Падина“
м. „Петкова падина“
м. „Планината“
м. „Под бунара“
м. „Попова ливада“
м. „Прогона“
м. „Пряпорец“
м. „Равнище“
м. „Ровината“
м.„Равините“
м. „Разкръсте“
м. „Ридо“
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м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.

„Сарванище“
„Свиняко“
„Селище“
„Совата“
„Старо село“
„Средни рид“
„Сухин дол“
„Станциите“
„Стени кладенец“
„Страната“
„Татарете“
„Тополяко“
„Тресач“
„Шумките“
„Шаварна бара“
„Чешмата“
„Черешка бара“
„Черешова бара“

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:
АОС № 6 - за ОЖС, ж.к. „Овча купел“ 2
АОС № 28 - за ОЖС, ж.к. „Овча купел” 2
АОС № 34 - озеленяване
АОС № 35 - за ОЖС, ж.к. „Овча купел” 2
АОС № 36 - за ОЖС, ж.к. „Овча купел” 2
АОС № 82 - за ОЖС, пеш. зона и озеленяване, ж.к. „Овча купел” 2
АОС № 136 - за озеленяване, ж.к. „Овча купел” 2
АОС № 137 - за ОЖС, ж.к. „Овча купел” 1
АОС № 142 - за озеленяване, кв. Суходол
АОС № 191 - за ОЖС, ж.к. „Овча купел” 2
АОС № 361 - за ОЖС, ж.к. „Овча купел” 2
АОС № 406 - за ОЖС, ж.к. „Овча купел”
АОС № 407 - за ОЖС, ж.к. „Овча купел” 1
АОС № 445 - за ОЖС, ж.к. „Овча купел” 2
АОС № 447 - за ОЖС, ж.к. „Овча купел“ 1
АОС № 448 - за ОЖС, ж.к. „Овча купел” 1
АОС № 557 - отреден за гаражи, ж.к. „Овча купел” 1
АОС № 619 - за ОЖС и озеленяване, ж.к. „Овча купел” 1
АОС № 620 - за ОЖС, ж.к. „Овча купел” 1
АОС № 628 - за ОЖС, ж.к. „Овча купел” 1
АОС № 632 - за ОЖС, търговия и озеленяване, ж.к. „Овча купел” 1
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АОС № 685 - за общ. хранене и озел., ж.к. „Овча купел” 2
АОС № 692 - за ОЖС, озеленяване, ж.к. „Овча купел” 1
АОС № 698 - за ОЖС и озеленяване, ж.к. „Овча купел” 1
АОС № 704 - за ОЖС, кв. 86
АОС № 705 - за ОЖС, кв. 86
АОС № 706 - за ОЖС, кв. 86
АОС № 707 - за ОЖС, кв. 86
АОС № 708 - за ОЖС, кв. 86
АОС № 709 - за ОЖС, кв. 86
АОС № 710 - за ОЖС, кв. 86
АОС № 711 - за ОЖС, кв. 86
АОС № 712 - за ОЖС, кв. 86
АОС № 7 1 3 -за О Ж С , кв. 86
АОС № 714 - за ОЖС, кв. 86
АОС № 717 - за ОЖС, ж.к. „Овча купел“ 1
АОС № 718 - за ОЖС, ж.к. „Овча купел“ 1
АОС № 719 - за ОЖС, ж.к. „Овча купел“ 1
АОС № 720 - за ОЖС, ж.к. „Овча купел“ 1
АОС № 721 - за ОЖС, ж.к. „Овча купел“ 1
АОС № 754 - за ОЖС, ж.к. „Овча купел” 1
АОС № 756 - за ОЖС, ж.к. „Овча купел” 1
АОС № 757 - за ОЖС, ж.к. „Овча купел” 1
АОС № 852 - за ОЖС, ж.к. „Овча купел” 2
АОС № 869 - за ОЖС, ж.к. „Овча купел” 2
АОС № 893 - за озеленяване, ж.к. „Овча купел” 1
АОС № 922 - за ОЖС, ж.к. „Овча купел” 1
АОС № 1006 - за ОЖС, ж.к. „Овча купел” 1
АОС № 1058 - за търговия - празен, ж.к. „Овча купел” 2
АОС № 1119 - за ОЖС, ж.к. „Овча купел” 2
АОС № 1122 - за ОЖС, ж.к. „Овча купел”
АОС № 1123 - за ОЖС, ж.к. „Овча купел”
АОС № 1152 - за ОЖС, ж.к. „Овча купел“ 2
АОС № 1240 - за ОЖС, ж.к. „Овча купел” 1
АОС № 1361 - за ОЖС, ж.к. „Овча купел” 2
АОС № 1365 - за ОЖС и КОО, ж.к. „Овча купел“ 1
АОС № 1372 - за ОЖС, ж.к. „Овча купел“ 2
АОС № 1437 - за озеленяване и КОО, ж.к. „Овча купел” 1
АОС № 1438 - за озеленяване и КОО, м. „Овча купел”
АОС № 1440 - за озеленяване, ж.к. „Овча купел” 1
АОС № 1476 - за озеленяване, ж.к. „Овча купел” 2
АОС № 1494 - за ОЖС, ж.к. „Овча купел” 1
АОС № 1503 - за ОЖС, ж.к. „Овча купел” 1
АОС № 1510 - за озеленяване, ж.к. „Овча купел” 2
АОС № 1583 - за озеленяване
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АОС № 1641 за ОЖС и озеленяване
АОС № 1643 за ОЖС и озеленяване
АОС № 1652 за ОЖС и озеленяване
АОС № 1775 за обществено обслужване
АОС № 1830 за ОЖС и озеленяване
АОС № 1957 за озеленяване и спортна площ
АОС № 2137 за ОЖС
АОС № 2149 за ОЖС
АОС № 2208 за трафопост
АОС № 2238 за мед. служба и аптека
АОС № 2251 за търговия
АОС № 2303 за ОЖС, магазин и трафопост
АОС № 2306 за ОЖС и трафопост
АОС № 2308 за ОЖС, търговия трафопост
АОС № 2313 за ОЖС и трафопост
АОС № 2314 за ОЖС и трафопост
АОС № 2346 за ЖС и трафопост
АОС № 2370 за ЖС, КОО и озеленяване
АОС № 2385 за ЖС и трафопост
АОС № 2386 за ЖС и трафопост
АОС № 2387 за спорт
АОС № 2388 за инж. мрежи
АОС № 2402 за ОДЗ
АОС № 2464 ОЖС, магазин и трафопост
АОС № 2468 за ОЖС
АОС № 2500 за болничен комплекс
АОС № 2509 за ОДЗ
АОС № 2561 за ОЖС
АОС № 2567 - за ОЖС, спорт и озеленяване
АОС № 2568 - за ОЖС, спорт и озеленяване
АОС № 2578 - за паркинг
АОС № 2600 - за ТП
АОС № 2602 - за църква и кметство
АОС № 2605 - за трафопост
АОС № 2606 - за ЖС и трафопост
АОС № 2617 - за училище
АОС № 2618 - за училище
АОС № 2619 - за трафопост и КОО
АОС № 2620 - за ЖС и траф.
АОС № 2622 - за ЖС и траф.
АОС № 2623 - за ЖС и траф.
АОС № 2630 - за ОДЗ
АОС № 2631 - з а ОДЗ
АОС № 2633 - за гаражи и парк
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АОС № 2654 - за ОДЗ
А О С № 2655 - з а ОДЗ
АОС № 2 6 5 6 - з а О Д З
АОС № 2663 - за ОЖС
АОС № 2664 - за ОЖС
АОС № 2665 - за ОЖС и КОО
АОС № 2669 - за ОЖС
АОС № 2731 - за ОДЗ и траф.
АОС № 2740 - за озеленяване и инж. инфраструктура
АОС № 2752 - за ОЖС
АОС № 2763 - за обществено обслужване
АОС № 2802 - за озеленяване и спорт
АОС № 2964 - за озеленяване и детски площ.
АОС № 2978 - за ОЖС
АОС № 2980 - за траф. И КОО
АОС № 3027 - кв. 18, с. Мало бучино - за КОО
АОС № 3035 - за траф.
АОС № 3036-з а О Ж С
АОС № 3038 - за ОЖС и траф.
АОС № 3121 - за църква - ж.к. „Овча купел” 2
АОС № 3189 - за КОО - У П И I, кв. 14
АОС № 3287 - за КОО кв. 109, ж.к. „Овча купел” 1
АОС № 3288 - за КОО кв. 109, ж.к. „Овча купел” 1
АОС № 3289 - за КОО кв. 109, ж.к. „Овча купел” 1
АОС № 3334 - за КОО кв. 20, ж.к. „Овча купел” 2
АОС № 3419 - УПИ IV за тр. кв. 4, ж.к. „Овча купел“ 2
АОС № 3434 - УПИ XVII кв. 85, ж.к. „Овча купел“
АОС № 3438 - УПИ I - за ОЖС кв. 5, ж.к. „Овча купел“ 2
АОС № 3440 - УПИ III - общ., кв. 11, ж.к. „Овча купел“ 2
АОС № 3441 - УПИ IV, кв. 11, ж.к. „Овча купел“ 2
АОС № 3442 - УПИ IV, кв. 11, ж.к. „Овча купел“ 2
АОС № 3443 - УПИ III - траф. кв. 36, ж.к. „Овча купел“ 2
АОС № 3444 - УПИ I - ОЖС, кв. 120 „Факултета“
АОС № 3445 - УПИ I - оз., инж. инфр., кв. 125 „Факултета“
АОС № 3447 - за ОЖС, кв. 124, „Факултета“
АОС № 3451 - УПИ I - тп., кв. 43, в.з. „Горна баня“
АОС № 3468 - УПИ I - ОЖС, кв. 113, ж.к. „Овча купел“ 1
АОС № 3488 - УПИ III - тп., кв. 8 ж.к. „Овча купел“ 2
АОС № 3489 - УПИ II - КОО, кв. 8, ж.к. „Овча купел“ 2
АОС № 3515 - УПИ III - ОЖС, кв. 7, ж.к. „Овча купел“ 2
АОС № 3516 - УПИ II - оз., гаражи, кв. 7, ж.к. „Овча купел“ 2
АОС № 3517 - УПИ I - ОЖС, кв. 7, ж.к. „Овча купел“ 2
АОС № 3551 - УПИ X кв. 25, м. „Овча купел“
АОС № 3556 - УПИ I - жс, кв. 70, Горна баня

11
АОС № 3590 - УПИ II - жс, кв. 35а м. „Овча купел“
АОС № 3611 - УПИ I - жс, кв. 35, м. „Овча купел“
АОС № 3612 - УПИ I - жс, кв. 35, м. „Овча купел“
АОС № 3620 - УПИ ХИ - жс, кв. 13, м. „Овча купел“
АОС № 3624 - УПИ I - жс, кв. 103а, м. „Овча купел“ 1
АОС № 3628 - УПИ II - тп, кв. 88а, м. „Овча купел“
АОС № 3632 - УПИ II - ОДЗ, кв. 109, м. „Овча купел“ 1
АОС № 3634 - УПИ I - жс, кв. 35а, м „Овча купел“
АОС № 3637 - УПИ I - жс, кв. 11, м. „Овча купел“
АОС № 3645 - УПИ I - хотел, кв. 27, кв. „Горна баня“
АОС № 3669 - УПИ I - за поликлиника, кв. 521
АОС № 3685 - УПИ I - жс, кв. 109, ж.к. „Овча купел“ 1
АОС № 3687 - УПИ VI - ОЖС, кв. 8, ж.к. „Овча купел“ 2
АОС № 3688 - УПИ III - жс, кв. 103а, ж.к. „Овча купел“ 1
АОС № 3700 - УПИ XIII - коо и тр., кв. 18
АОС № 3708, УПИ I - жс., кв. 2, ж.к. „Овча купел“ 2
АОС № 3715, УПИ VIII - за спорт, кв. 114, ж.к. „Овча купел“ 1
АОС № 3722, УПИ I - за училище, кв. 19, ж.к. „Овча купел“ 2
АОС № 3726, УПИ IX - жс и КОО, кв. 3, ж.к. „Овча купел“ 2
АОС № 3793, УПИ IX, кв. 101а, ж.к. „Овча купел“ 1
АОС № 3867, УПИ V - за ожс., кв. 36, ж.к. „Овча купел“ 2
АОС № 3868, УПИ VI-67, кв. 36, ж.к. „Овча купел“ 2
АОС № 3878, УПИ X - за коо, кв. 12 м. „Овча купел“
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.
5.3а имотите, находящи се в границите по т. 1 честотата на
сметоизвозване е съобразно утвърдени от Кмета на Столична община
оперативни планове.
6.3а имотите по т. 2 и т. 3 се оказват услугите по:
обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения;
чистота на териториите за обществено ползване.
Прилагането на заповедта се осъществява по реда на Раздел I “Такса
битови отпадъци” от Глава Втора “Местни такси” на Наредбата за
определяне и администриране на местни такси и цени на услуги,
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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 „Овча купел”, на отдел „Общински приходи - Овча купел”, както и
в Интернет сайта на Столична община.
Заповедта да се връчи на Кмета на район “Овча купел” , Дирекция
“Икономика и търговска дейност” - Столична община, Дирекция
„Общински приходи ” и Столичен инспекторат - за изпълнение, а на г-н
Д. Барбалов - Заместник кмет на Столична община - за контрол.

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

