СТОЛИЧНА ОБЩИНА

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

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 3 3

на Столичния общински съвет
от 13.03.2014 година
За предоставяне на съоръжения и активи, придобити от Столична
община, за управление, експлоатация и ежедневна поддръжка от
Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на
отпадъците”, във връзка с осъществяване на дейността му.
На основание чл.52 от Закона за общинската собственост и чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Предоставя за управление, експлоатация и ежедневна поддръжка
на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на
отпадъци” съоръжения, имущество и активи, придобити от Столична
община в изпълнението на Договорно споразумение с рег. индекс РД-55301/05.06.2012 г., сключено между Столична община и Обединение
„Егерсман и Ко” за изграждане на обект „Проектиране и строителство на
инсталация за биологично третиране на площадка „Хан Богров”: София,
Столична община, с.Яна, местност „Садината”, както и в изпълнение на
Договор с рег. индекс СО-РД-55-701/12.11.2013 година, сключен между
Столична община и „БУЛАВТО” АД с предмет: „Доставка на 1 /един/ брой
новопроизведен автобус /19+1 седящи/ места”, както следва:
I. Изпълнено по Проект Интегрирана система от съоръжения за
третиране на битови отпадъци на територията на Столична община
Инсталация за биологично третиране на площадка „Хан Богров”:
1. „Инсталация за разделно събирани био-отпадъци на площадка
„Хан Богров” с капацитет от приблизително 20 000 т./г.” и
2. „Инсталация за разделно събирани зелени отпадъци на площадка
Хан Богров с капацитет приблизително 24 000 т./г/”,
с подобекти:

ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ
• Административно-битова сграда, Механичен цех /Ремонтна
работилница/
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ
• Хале за доставка и предварителна /механична/ обработка на зелени
отпадъци
• Зала за подготовка за зареждане и изпразване накомпостните
клетки /зелен компост/
• Компостни клетки и инсталация за филтриране на въздух /зелен
компост/
• Хале за допълнително зреене на зелен компост
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА БИО - ОТПАДЪЦИ
• Зала за доставка и предварителна /механична/ обработка на био отпадъци; Зона за анаеробно компостиране /био - отпадъци/; Компостни
клетки и инсталации за филтриране на въздух /био-компост/; Контрлолна
зала, Инсталация за захранване с газ пропан-бутан; резервоар отпадни води
от инфилтрат;
СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЕЛЕН И
БИО- КОМПОСТ
• Склад за пренасяне и съхранение на готов зелен компост; Склад за
пренасяне и съхранение на готов био-компост;
ОТКРИТА ПЛОЩАДКА ЗА ДОСТАВКА НА ЗЕЛЕНИ
ОТПАДЪЦИ И РЕЗЕРВОАРИ
• Открита площадка за доставка на зелени отпадъци; резервоар
отпадъчни битови води; Резервоар технологични води и Резервоар
противопожарни нужди; Сграда пясъкозадържател със сито; Канална
помпена станция - дъждовна; Резервоар дъждовни води; Помпенна станция
технологични дъждовни води; Тръбен кладенец
ПЛОЩАДКОВА ИНФРАСТРУКТУРА:
• Площадкови инсталационни мрежи и съоръжения за
водоснабдяване, канализация, електрификация, слаботокови мрежи,
ограда, кантар
В УПИ I - 134001, 134002, кв. 1, м. Мало Ливаде, землище с. Горни
Богров, Район Кремиковци, Столична община - Акт за частна общинска
собственост № 837/30.05.2001 г. и Акт за частна общинска собственост №
1264/02.06.2008 г.
Изградени и въведени в експлоатация, част от проект „Интегрирана
система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична
община", са и обекти:
II. Отвеждащ канал за повърхностни води от площадка „Хан
Богров”, в УПИ I - 134001, 134002, кв. 1, м. Мало Ливаде, землище с.
Горни Богров, Район Кремиковци, Столична община - Акт за частна
общинска собственост № 837/30.05.2001 г. и Акт за частна общинска
собственост № 1264/02.06.2008 г.

III. Външно ел.захранване кабели, СрН 20 kV на площадка за
третиране на битови отпадъци „Хан Богров”
IV. Механизация и оборудване:
1. Челен товарач CLG00842CCL337367, Двигател с № 73174329
2. Челен товарач CLG00842ECL337716, Двигател с № 73174351
3. Челен товарач CLG00842CCL337717, Двигател с № 73174382
4. Челен товарач CLG00842EBL273112, Двигател с № 73174268
5. Многоцелево превозно средство Нако Citymaster, Рама № WMV
2X56E50WL00272, Идентификационен № 148100316505
6. Обръщач на компостни редове с макара и маркуч, BACKHUS
17.50, QSC 8.3-С 280, Рама № 17.50 960
7. Барабанно сито Terra Select Т5 - Зала 18, Рама №
W09T50215D1T52107, Двигател №50250107
8. Барабанно сито Terra Select Т5 - Зала 14, Рама №
W09T50215D1T52108, Двигател №50250108
9. Пароструйка KARCHER Professional S/N 010724
V. Един брой новопроизведен автобус /19+1 седящи/ места, доставен
съгласно договор с рег.индекс СО-РД-55-701/12.11.2013 г.
2. Приема промени в Приложение № 1 от Правилника за
организацията на дейността на ОП „Столично предприятие за третиране на
отпадъци”, а именно:
т.2 на т.I се допълва и променя, както следва:
т.2. Площадка Хан Богров - „Инсталация за разделно събирани биоотпадъци на площадка „Хан Богров” с капацитет от приблизително 20 000
т./г.” и „Инсталация за разделно събирани зелени отпадъци на площадка
Хан Богров с капацитет приблизително 24 000 т./г/”, с подобекти:
- ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ
• Административно-битова сграда, Механичен цех /Ремонтна
работилница/
- ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ
• Хале за доставка и предварителна /механична/ обработка на зелени
отпадъци
• Зала за подготовка за зареждане и изпразване накомпостните
клетки /зелен компост/
• Компостни клетки и инсталация за филтриране на въздух /зелен
компост/
• Хале за допълнително зреене на зелен компост
- ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА БИО - ОТПАДЪЦИ
• Зала за доставка и предварителна /механична/ обработка на био отпадъци; Зона за анаеробно компостиране /био - отпадъци/; Компостни
клетки и инсталации за филтриране на въздух /био-компост/; Контролна
зала, Инсталация за захранване с газ пропан-бутан; резервоар отпадни води
от инфилтрат;
- СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЕЛЕН И
БИО-КОМПОСТ

• Склад за пренасяне и съхранение на готов зелен компост; Склад за
пренасяне и съхранение на готов био компост;
- ОТКРИТА ПЛОЩАДКА ЗА ДОСТАВКА НА ЗЕЛЕНИ
ОТПАДЪЦИ И РЕЗЕРВОАРИ
• Открита площадка за доставка на зелени отпадъци; резервоар
отпадъчни битови води; Резервоар технологични води и Резервоар
противопожарни нужди; Сграда пясъкозадържател със сито; Канална
помпена станция - дъждовна; Резервоар дъждовни води; Помпенна станция
технологични дъждовни води; Тръбен кладенец
- ПЛОЩАДКОВА ИНФРАСТРУКТУРА:
• Площадкови инсталационни мрежи и съоръжения за
водоснабдяване, канализация, електрификация, слаботокови мрежи,
ограда, кантар
В УПИ I - 134001, 134002, кв. 1, м. Мало Ливаде, землище с. Горни
Богров, Район Кремиковци, Столична община - Акт за частна общинска
собственост № 837/30.05.2001 г. и Акт за частна общинска собственост №
1264/02.06.2008 г.
- Отвеждащ канал за повърхностни води от площадка „Хан
Богров”, в УПИ I - 134001, 134002, кв. 1, м. Мало Ливаде, землище с.
Горни Богров, Район Кремиковци, Столична община - Акт за частна
общинска собственост № 837/30.05.2001 г. и Акт за частна общинска
собственост № 1264/02.06.2008 г.
- Външно ел.захранване кабели, СрН 20 кV на площадка за
третиране на битови отпадъци „Хан Богров”
- Механизация и оборудване:
1. Челен товарач CLG00842CCL337367, Двигател с № 73174329
2. Челен товарач CLG00842ECL337716, Двигател с № 73174351
3. Челен товарач CLG00842CCL337717, Двигател с № 73174382
4. Челен товарач CLG00842EBL273112, Двигател с № 73174268
5. Многоцелево превозно средство Нако Citymaster, Рама № WMV
2X56E50WL00272, Идентификационен № 148100316505
6. Обръщач на компостни редове с макара и маркуч, BACKHUS
17.50, QSC 8.3-С 280, Рама № 17.50 960
7. Барабанно сито Terra Select Т5 - Зала 18, Рама №
W09T50215D1T52107, Двигател №50250107
8. Барабанно сито Terra Select Т5 - Зала 14, Рама №
W09T50215D1T52108, Двигател №50250108
9. Пароструйка KARCHER Professional S/N 010724
- Един брой новопроизведен автобус /19+1 седящи/ места - Ивеко,
модел Дейли 50С17СА.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 13.03.2014 г., Протокол № 58, точка 13 от дневния

ред, по доклад № СО-9300-109/8/25.02.2014 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:

(п)
Елен Герджиков

