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З А П О В Е Д
(Регистрационен индекс, дата)
София

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 2019 г.
ОПРЕДЕЛЯМ:
1. Границите на територията на район „Красна поляна”, в
които се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване:
- ул. „Найчо Цанов” (от бул. „Вардар”), бул. „К. Величков”, река
Владайска, северна граница на трамвайно депо „Красна поляна”, бул.
„Никола Мушанов”, ул. „Житница”, ул. „306”, ул. „Метохия”, южна
граница на кв. „Факултета”, бул. „Монтевидео” до жп линия София Перник, ул. „Гайтанци”, ул. „765”, ул. „Суходолска”, ул. „Братска
дружба”, ул. „Ботевград”, ул. „Несебър”, ул. „Суходолска”, ул. „Западна”,
линия на метрото, бул. „Вардар” (до ул. „Н. Цанов”), включително
имотите, прилежащи на цялата улица „Суходолска” (до Околовръстен
път), жилищна група на ул. „Бойчо Бойчев” и неземеделски имоти,
прилежащи на Околовръстен път и бул. „Президент Линкълн”.
2. Имоти, попадащи извън границите на организираното
сметосъбиране и сметоизвозване:
Всички имоти имащи земеделски характер и тези, които са
извън регулация, застроени с вилообразно строителство по граници както
следва - граница с район „Люлин” (р. Суходолска),
прилежащи
неземеделски имоти на Околовръстен път, прилежащи неземеделски
имоти на ул. „Суходолска”, ул. „Западна”, р. Суходолска - Околовръстен
път, жилищна група на ул. „Б. Бойчев”, жп линия София - Перник,
граница с кв. „Факултета”, имоти прилежащи към ул. „Суходолска”,
Околовръстен път
Заповед за определяне на границите на районите, в които ще се извършва организирано
сметосъбиране и сметоизвозване в район „ Красна поляна ”.
Заповедта се издава в 3 (три) екземпляра - един за юасиране в УАСО и по един заДИТД иДОП
(поради нормативно установени изисквания). Заповедта не носи хартиен носител за останатте
страни по заповедта и се насочва'изпраща само чрез АИССО/СЕОС.
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ул. „Житница”, южна граница на Юбилейна гора, граница на
бивши виетнамски общежития, граница на бивши полски общежития,
граница с имоти на бул. „Никола Мушанов” № 114 и № 116, ул.
„Житница”.
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 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,
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 „Красна поляна”, на отдел „Общински приходи - Красна поляна”,
както и в Интернет сайта на Столична община.
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Екземпляр от заповедта да се връчи на дирекция „Икономика и
търговска дейност” и дирекция „Общински приходи” при Столична
община - за сведение и изпълнение. Чрез СЕОС, заповедта да се изпрати
на кмета на район „Красна поляна” и Столичен инспекторат - за
изпълнение. Чрез АИССО, заповедта да се насочи към зам.-кмета на
направление „Финанси и стопанска дейност” - за контплг*

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВ
КМЕТ НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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Заповед за определяне на границите на районите, в които ще се извършва организирано
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