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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. 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 „Сердика”, в които се
извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване:
- Централна част с граници (Зона 1): бул. „Сливница”, ул.
„Алдомировска”, ул. „Генерал Столетов”, ул. „Майор Векилски”, ул. „Й.
Щросмайер”, жп ареал на линията София - Перник, Централна гара, жп
ареал на линията София - Пловдив до река Владайска, бул. „Сливница”.
- квартали „Орландовци” - „Малашевци” с граници (Зона 2):
ул. „1-ва българска армия”, ул. „Снежник”, ул. „Планинско цвете”, ул.
„Нешо Бончев”, ул. „I-ва българска армия”, река Суходолска, жп ареал на
околовръстната жп линия, река Владайска, ул. „I-ва българска армия”.
- квартал „Бенковски” с граници (Зона 3): жп ареал на
околовръстната жп линия, ул. „Хоризонт”, ул. „Тетевенска”, ул. „Бодра
смяна”, ул. „Горна махала”, ул. „Яшарица”, ул. „Напредък”, бул. „Лазар
Михайлов”, ул. „Обрадовски път”, ул. „Геле Китов”, ул. „Любен
Каравелов”, река Владайска, ул. „Оралица”, река Суходолска, стар
земеделски път до околовръстната жп линия.
Зона За - ФОРТ - мотобатальон (конна база) собственост на МВР
Зона 36 - гробище кв. „Бенковски”
Зона Зв - Софийска пречиствателна станция за отпадни води
- Промишлена зона с граници (Зона 4): жп ареал на линията
София - Мездра от Централна гара, ул. „Наука”, бул. „Илиянци”, част от
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ул. „Биримирски извор”, ул. „Хоризонт”, околовръстна жп линия, река
Суходолска, ул. „1-ва българска армия”, ул. „Нешо Бончев”, ул.
„Планинско цвете”, ул. „Снежник”, ул. „1-ва българска армия”, река
Владайска, жп ареал на линията София - Пловдив до Централна гара.
Зона 4а - УПИ I, II, III, IV, VII, VIII, IX в кв. 1, м. ПЗ „Илиянци изток”
Зона 46 - УПИ III и IV в кв. 3, м. ПЗ „Илиянци —изток”.
2. Имоти, попадащи извън границите на организираното
сметосъбиране и сметоизвозване:
Зона 2:
к.л. 180 и 202 - ПИ №№ 1229, 1230, 1231, 1331, 1878, 1612, 1646,
1228, 1696, 1697, 1588, 1675, 1339, 1689, 1681, 1334, 1603, 1335,
1339;
к.л. 203, 204, 225, 226 и 248 - ПИ №№ 1354, 1346, 1347, 1353, 1635,
1356, 1652, 1730, 1361, 1625, 1626, 1763, 1698, 1672, 1872, 1764,
1442, 1359, 1765, 1758, 1723, 1058, 1057, 1053, 1054, 1056, 1774,
1721, 1045, 1699, 1773, 1018, 1738, 1065, 1067, 1776, 1588, 1065,
1783, 1756, 1787, 1063, 1736, 1729, 1722;
ул. „Лавандула” от № 18 до 22, от 26 до 32 и № 33
ул. „Градините” №№ 1, 1а и 3
ул. „Мелодия от № 22 до 38, от № 11 до 19
ул. „Д-р Иван Попов” от № 10 до 22
Зона 3:
к.л. 161 и 181 - П И № № 208, 1 1 ,2 1 2 ,2 1 1 ,8 1 ,5 ,3 , 160,209, 164, 202,
145, 146, 144, 143
к.л, 142 - ПИ №№ 1056, 1055, 389, 1034, 1100, 1069, 1029, 1046,
1048, 858, 859, 860, 857,816, 1090, 1059, 1115, 933, 243, 178
Зона 4:
ул. „Царибродски край” - цялата
к. л. 160, 179 и 180 - ПИ №№ 905, 65, 1160, 904, 64, 59, 66, 931,
1002, 1004, 1005, 1378, 1413, 962, 545, 736, 60, 656, 829, 1394, 1370,
1496, 1425, 1495, 1265, 1228, 855, 1466, 1125, 1276, 1122, 1090, 1121,
1124, 1275
к.л. 105- П И 1037
к.л. 104- П И 730, 731
- всички останали имоти.
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
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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 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,
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 „Сердика”, на отдел „Общински приходи - Сердика”, 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 „Сердика” и Столичен инспекторат - за изпълнение.
Чрез АИССО, заповедта да се насочи към зам.-кмета на направление
„Финанси и стопанска Д^ймлгнг” к-пнтпО П
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