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З АПОВЕД

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 „Люлин”, в които се
извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване:
- 1-ви микрорайон с граници - бул. „Сливница” от бул. „Добринова
скала” до 1-ва метростанция, бул. „П. Владигеров” от бул. „Сливница до
бул. „Проф. д-р Ал. Станишев”, бул. „Проф. д-р Ал. Станишев” от бул.
„П. Владигеров” до бул. „Добринова скала” и бул. „Добринова скала” от
бул. „Проф. д-р Ал. Станишев” до бул. „Сливница”. Обслужват се всички
жилищни блокове и обекти, които са в територията на района и бул.
„Проф. д-р Ал. Станишев”. Включително кв. „Република”, Трънска
махала” и ул. „Земеделска”.
- 2-ри микрорайон с граници - бул. „Царица Йоана” от бул. „П.
Владигеров” до бул. „Добринова скала”, бул. „Добринова скала” от бул.
„Царица Йоана” до бул. „Проф. д-р Ал. Станишев”, бул. „Проф. д-р Ал.
Станишев” от бул. „Добринова скала” до бул. „П. Владигеров” и бул. „П.
Владигеров” от бул. „Царица Йоана” до бул. „Проф. д-р Ал. Станишев”,
ул. „Ицхак Грациани” от бул. „Царица Йонана” до бул. „Проф. Д-р Ал.
Станишев”, включително и всички жилищни блокове, училища и детски
градини.
- 3-ти микрорайон с граници - територията, разположена между
бул. „Царица Йоана” от бул. „Добринова скала” до бул. „П. Владигеров”,
бул. „П. Владигеров” от бул. „Царица Йоана” до бул. „Захари Стоянов”,
бул. „Захари Стоянов” от бул. „П. Владигеров” до бул. „Добринова скала”
Заповед за определяне на границите на районите, в които ще се извършва организирано
сметосъбиране и сметоизвозване в район „Люлин ” .
Заповедта се издава в 3 (три) екземпляра - един за класиране в УАСО и по един за Д И Т Д и Д О П
(поради нормативно установени изисквания). Заповедта не носи хартиен носител за останалите
страни по заповедта и се насочва/изпраща само чрез АИССО/СЕОС.
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и бул. „Добринова скала” от бул. „3- Стоянов” до бул. „Царица Йоана”.
Обслужват се всички жилищни блокове, училища и детски градини,
включително високите блокове в ляво, по посока ул. „Филиповско шосе”,
разположени на ул. „Ицхак Грациани” и целият бул. „Захари Стоянов”.
- 4-ти микрорайон с граници - бул. „Захари Стоянов” от бул.
„Добринова скала” до бул. „П. Владигеров”, бул. „П. Владигеров” от бул.
„3. Стоянов” до бул. „Р. Даскалов”, бул. „Р. Даскалов” от бул. „П.
Владигеров” до бул. „Добринова скала” и бул. „Добринова скала” от бул.
„Р. Даскалов” до бул. „3. Стоянов”. Обслужват се всички жилищни
блокове, училища и детски градини, включително високите блокове в
ляво, по посока ул. „Филиповско шосе”, разположени на ул. „Ицхак
Грациани”.
- 5-ти микрорайон с граници - бул. „П. Владигеров” от бул. „Р.
Даскалов” до бул. „Д-р П. Дертлиев”, бул. „Д-р П. Дертлиев” от бул. „П.
Владигеров” до бул. „Добринова скала”, бул. „Добринова скала” от бул.
„Д-р П. Дертлиев” до бул. „Р. Даскалов” и бул. „Р. Даскалов” от бул.
„Добринова скала” до бул. „П. Владигеров”, включително високите
блокове между ул. „Филиповско шосе” и бул. „Д-р П. Дертлиев” и
новопостроените блокове на бул. „Д-р П. Дертлиев” от страната на м.
„Смърдана”. Обслужват се всички жилищни сгради и обекти, които са в
територията на района. Включително ж.к. „Филиповци”.
- 6-ти микрорайон с граници - бул. „П. Владигеров” от бул. „Д-р П.
Дертлиев” до бул. „Дж. Неру”, бул. „Дж. Неру” от бул. „П. Владигеров”
до бул. „И. Ганди”, бул. „И. Ганди” от бул. „Дж. Неру” до бул. „Д-р П.
Дертлиев”, бул. „Д-р П. Дертлиев” от бул. „П. Владигеров” до бул. „И.
Ганди”. Обслужват се всички жилищни блокове и обекти, намиращи се на
територията на района, включително ул. „Звънче”, ул. „Св. Лаврентий” и
ул. „Фортов път”.
- Люлин - център - бул. „П. Владигеров” от бул. „Дж. Неру” до бул.
„Царица Йоана”, бул. „Дж. Неру” от бул. „П. Владигеров” до бул. „Д-р П.
Дертлиев”, бул. „Царица Йоана” от бул. „П. Владигеров” до бул. „Д-р П.
Дертлиев” и бул. „Д-р П. Дертлиев” от бул. „Дж. Неру” до бул. „Царица
Йоана”, ул. „Арх. Георги Ненов”, ул. „Добри Немиров”, ул. „Христо
Фотев”, ул. „Фортов път”, ул. „397” и ул. „398”. Обслужват се всички
жилищни блокове, сгради и обекти, намиращи се на територията на
района.
- 7-ми микрорайон с граници - бул. „Дж. Неру” от бул. „И. Ганди”
до бул. „Д-р П. Дертлиев”, бул. „Д-р П. Дертлиев” от бул. „Дж. Неру” до
бул. „И. Ганди” и бул. „И. Ганди” от бул. „Д-р П. Дертлиев” до бул. „Дж.
Неру”. Обслужват се всички жилищни блокове, сгради и обекти,
намиращи се на територията на района, включително ул. „387”, ул. „326”,
ул. „760” и ул. „Орион”.
Заповед за определяне на границите на районите, в които ще се извършва организирано
сметосъбиране и сметоизвозване в район „Л ю лин”.
Заповедта се издава в 3 (три) екземпляра - един за класиране в УАСО и по един за Д И ТД и Д О П
(поради нормативно установени изисквания). Заповедта не носи хартиен носител за останатите
страни по заповедта и се насочва/изпраща само чрез АИССО/СЕОС.

- 8-ми микрорайон с граници - бул. „Царица Йоана” от бул. „П.
Владигеров” до ул. „Ген. А. Николов”, ул. „Ген. А. Николов” от бул.
„Царица Йоана” до бул. „Сливница”, бул. „Сливница” от бул. „П.
Владигеров” до ул. „Ген. А. Николов” и бул. „П. Владигеров” от бул.
„Царица Йоана” до бул. „Сливница”. Обслужват се всички жилищни
блокове, сгради и обекти, намиращи се на територията на района.
- 9-ти микрорайон с граници - ул. „Ген. А. Николов” от бул.
„Царица Йоана” до бул. „Сливница”, бул. „Сливница” от ул. „Ген. А.
Николов” до бул. „Л. Пастьор”, бул. „Царица Йоана” от ул. „Ген. А.
Николов” до бул. „Л. Пастьор” и бул. „Л. Пастьор” от бул. „Сливница” до
бул. „Царица Йоана”. Обслужват се всички жилищни блокове, сгради и
обекти, намиращи се на територията на района.
- 10-ти микрорайон с граници - бул. „Луи Пастьор” от бул. „Царица
Йоана” до бул. „Сливница”, бул. „Сливница” от бул. „Луи Пастьор” до
бул. „Д-р П. Дертлиев”, бул. „Д-р П. Дертлиев” от бул. „Сливница” до
бул. „Царица Йоана”, от двете страни на булеварда, всички сгради на
физически и юридически лица. Бул. „Царица Йоана” от бул. „Луи
Пастьор” до бул. „Д-р Петър Дертлиев”. Обслужват се всички жилищни
блокове, сгради и обекти, намиращи се на територията на района.
- кв. „Филиповци” - всички обекти на физически и юридически
лица, както и жилищни сгради на физически лица.
- ж.к. „Филиповци”
- всички обекти на физически и юридически лица, както и жилищни
сгради на физически лица на Индустриалната зона, обособена между бул.
„Сливница”, ул. „Обелско шосе”, бул. „П. Владигеров”, Околовръстен път
и ул. „3” от Околовръстен път до неохраняемия жп прелез.
2. Имоти, попадащи извън границите
сметосъбиране и сметоизвозване - няма.

на

организираното

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. I 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 и а границите на районите, в които ще се извършва организирано
сметосъбиране и сметоизвозване в район „Люлин
Заповедта се издава в 3 (три) екземпляра - един за класиране в У АСО и по един заД И Т Д и ДО П
(поради нормативно установени изисквания). Заповедта не носи хартиен носител за останалите
страни по заповедта и се насочва/изпраща саио 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 „Люлин”, на отдел „Общински приходи - Люлин”, 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 „Люлин” и Столичен инспекторат - за изпълнение.
Чрез АИССО, заповедта да се насочи към зам.-кмета на направление
„Финанси и стопанска дейност” - за контрол.

ЙОРДАНКА ФАНДЪК
КМЕТ НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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Заповед за определяне на границите на районите, в които ще се извършва организирано
сметосъбиране и сметоизвозване в район ..Люлин
Заповедта се издава в 3 (три) екземпляра - един за класиране в УАСО и по един за ДИТД и ДОП
(поради нормативно установени изисквания). Заповедта не носи хартиен носител за останалите
страни по заповедта и се насочва/изпраща само чрез АИССО/СЕОС.

