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ЗАПОВЕД
(Регистрационен индекс, дата)
София

На основание чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и
чл. 44, ал. I, 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 „ В ъ з р а ж д а н е ” , в които се
извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване:
- бул. „Сливница”, бул. „Кн. Мария Луиза”, пл. „Света Неделя”, ул.
„Позитано”, ул. „Марко Балабанов”, ул. „Добруджански край” (по трасето
на бившата околовръстна ж.п. линия), ул. „Костенец”, бул. „Инж. Иван
Иванов” и бул. „Константин Величков”.
2. Имоти, попадащи извън границите на организираното
сметосъбиране и сметоизвозване - няма.
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.

Заповед за определяне на границите на районите, в които ще се извършва организирано
сметосъбиране и сметоизвозване в район ,, Възраждане
Заповедта се издава в 3 (три) екземпляра - един за класиране в У АСО и по един заДИТД и ДО П
(поради нормативно установени изисквания). Заповедта не носи хартиен носител за останачите
страни по заповедта и се насочва/изпраща само чрез АИССО/СЕОС.
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5. За имотите, находящи се в границите по т. 1 честотата на
сметоизвозване е съобразно утвърдени от Кмета на Столична община
оперативни планове.
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 „Възраждане”, на отдел „Общински приходи - Възраждане”, както
и в Интернет сайта на Столична община.
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 „Възраждане” и Столичен инспекторат - за
изпълнение. Чрез АИССО, заповедта да се насочи към зам.-кмета на
направление „Финанси и стопанска дейност” - за контрол.
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Заповед за определяне на границите на районите, в които ще се извършва организирано
сметосъбиране и сметоизвозване в район „ Възраждане
Заповедта се издава в 3 (три) екземпляра - един за класиране в УАСО и по един заДИ ТД а ДОП
(поради нормативно установени изисквания). Заповедта не носи хартиен носител за останатте
страни по заповедта и се насочва/изпраща само чрез ЛИССО/СЕОС.

