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земеползване”
ОТНОСНО: Продажба на движими вещи, образувани и/или предвидени за
образуване в резултат от дейности по третиране на битови и подобни отпадъци по
смисъла на закона за управление на отпадъците по реда на Наредбата за условията и
реда за провеждане на търгове и конкурсите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение №339 от 26.05.2022 г. на Столичен общински съвет са приети
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост и
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на
търгове и конкурсите.
Съгласно приетите изменения, могат да се продават всички вещи общинска
собственост, образувани и/или предвидени за образуване в резултат от дейности по
третиране на битови и подобни отпадъци по смисъла на Закона за управление (ЗУО).

Електронен документ подписан с КЕП. Докладът съдържа приложение в интегриран файл във формат
.doc. Насочва се чрез АИССО/СЕОС.

В резултат от третирането на битови и подобни на тях отпадъци по смисъла на
ЗУО, която дейност се извърша от ОП „Столично предприятие за третиране на
отпадъци“ (ОП СПТО), в инсталациите и съоръженията на Столична община, се
образуват: рециклируеми отпадъци (хартия, картон, стъкло, пластмаса, метали); гориво,
произведено от отпадъци (ГПО/RDF); подобен на компост продукт и други изходни
продукти и/или материали, както и отпадъци от производствената дейност,
включително и отпадъци от експлоатацията/поддръжката на съоръженията (отработени
масла, акумулаторни батерии и др.).
Предвид горното, с писма изх. №№ ПТО22-ВК08-282/01.07.2022 г. и ПТО22ВК08-126(3)/15.03.2022 г., директорът на ОП СПТО уведомява за необходимостта от
провеждане на процедура за продажбата на: компоста, образуван в резултат от
дейности по третиране на зелени отпадъци в Инсталация за биологично третиране „Хан
Богров“, както и отпадъците от производствената дейност на съоръженията на ОП
СПТО. Същите представляват вещи общинска собственост и следва да бъдат продавани
по предвидения в нормативната уредба ред.
Съгласно чл. 108 от Наредбата за общинската собственост, изменена с Решение
№ 339 от 26.05.2022 г. на Столичен общински съвет, продажбата на общинско
имущество движими вещи, образувани и/или предвидени за образуване в резултат от
дейности по третиране на битови и подобни отпадъци по смисъла на Закона за
управление на отпадъците, извършвано в инсталациите и съоръженията на Столична
община, се осъществява от кмета на Столична община или оправомощено от него лице
чрез публичен търг, или на стоковите борси, или публично оповестен конкурс,
провеждан по реда на Глава трета от Наредбата за условията и реда за провеждане на
търгове и конкурси, като за неуредените въпроси се прилага Глава пета.
Предвид гореизложеното, предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 108 от
Наредбата за общинската собственост, да бъде изменено Решение №446 от 20.07.2017 г.
на Столичен общински съвет, съобразно приложения проект на решение.
Приложения: 1/. Копие на писмо изх. №ПТО22-ВК08-126(3)/15.03.22г. на ОП СПТО;
2/. Копие на писмо изх. №ПТО22-ВК08-282/01.07.2022 г. на ОП СПТО;
3/. Проект на решение (отделно електронно приложение към доклада)

Електронен документ подписан с КЕП. Докладът съдържа 2 интегрирани приложения във формат pdf.
Проекта на решение е отделно електронно приложение към доклада. Насочва се чрез АИССО/СЕОС.

Писмо ОП СПТО 1

Писмо ОП СПТО 2

С уважение,
14.7.2022 г.

X

ДЕСИСЛАВА БИЛЕВА

Десислава Билева
Зам.-кмет на Столична община
Подписано от: Desislava Georgieva Bileva

Съгласувал чрез АИССО:
Директор на ОП СПТО: Фридрих Катцер
Възстановим подпис

X
Директор ОП СПТО:
Подписано от: FRIDRIH GEORGIEV KATTSER

Директор ДПУДО: Л. Ангелова-Колева
Директор на ДОПК: Цв. Стоевски
Началник отдел СИО: инж.С. Игнанова
Изготвил чрез АИССО: Св. Балабанова
14.07.2022 г.

Електронен документ подписан с КЕП. Докладът съдържа 2 интегрирани приложения във формат pdf.
Проекта на решение е отделно електронно приложение към доклада. Насочва се чрез АИССО/СЕОС.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е

№

_____

на Столичния общински съвет
от _________ 2022 година
ЗА: Продажба на движими вещи, образувани и/или предвидени за образуване в резултат от
дейности по третиране на битови и подобни отпадъци по смисъла на закона за управление
на отпадъците по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и
конкурсите

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 108 от Наредбата за общинската собственост

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
Изменя Решение №446 от 20.07.2017 г. на Столичен общински съвет, както следва:
1. Точка 1 от решението придобива следния вид:
Одобрява продажбата чрез публичен търг, или на стоковите борси, или публично
оповестен конкурс, провеждан по реда на Глава трета от Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси, на общинско имущество движими вещи, както следва:



рециклируеми отпадъци (хартия, картон, стъкло, пластмаса, черни и цветни
метали);



компост, получен в резултат от дейности по третиране на зелени отпадъци в
Инсталация за биологично третиране „Хан Богров“;



отпадъци от производствената дейност на съоръженията на ОП „Столична
предприятие за третиране на отпадъци“.

Настоящото решение е прието на ______ заседание на Столичния общински съвет,
проведено на __________ 2022 г., Протокол № ______ от _______ 2022 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет:
[име, фамилия]

[Само за предложенията по чл. 68, ал. 1 и 2 с вносител кмета на СО, както и в случаите
по чл. 68, ал. 4.]

Юрист от
Администрацията на
СО:
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Бисера Личева

