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   Р Е Ш Е Н И Е  № 2 2 3  

           на Столичния общински съвет 

           от 16.05.2013 година 

 
За създаване на общинско предприятие ”Столично предприятие за 

третиране на отпадъци”. 
На основание чл.52 от Закона за общинската собственост и чл.21, 

ал.1, т.8 и т.9 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  
                  Р ЕШИ :    

1. Създава Общинско предприятие /ОП/ „Столично предприятие за 
третиране на отпадъци” (СПТО), с предмет на дейност: предоставяне на 
услуги по третиране на отпадъци, управление, експлоатация, поддръжката, 
ремонт и подмяната на съоръженията, придобити по проект „Интегрирана 
система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична 
община”, съгласно договори за безвъзмездна финансова помощ по 
оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, както и осъществяване на 
мониторинг, рекултивация и следексплоатационни грижи на съоръженията 
за третиране и обезвреждане на битови отпадъци, и организиране на 
дейности, свързани с повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъци за постигане на целите, съгласно общинските 
програми за управление на дейностите по отпадъците. 

2. Определя седалище и адрес на управление на ОП „Столично 
предприятие за третиране на отпадъци”: гр.София, ул. „Московска” № 33. 

3. Приема Правилник за организацията на дейността на ОП 
„Столично предприятие за третиране на отпадъци”, съгласно                
Приложение А. 

4. Утвърждава численост на персонала на ОП „Столично 
предприятие за третиране на отпадъци” от 173 (сто седемдесет и трима) 
човека. 



5. Предоставя за управление имущество и съоръжения, съгласно 
Приложение № 1. 

6. Утвърждава разходна сметка на ОП „Столично предприятие за 
третиране на отпадъци”, съгласно Приложение № 2. 

7. Утвърждава структура на ОП „Столично предприятие за третиране 
на отпадъци”, съгласно Приложение № 3.  

8. Възлага на кмета на Столична община, след провеждане на 
конкурс да сключи трудов договор с директора на ОП „Столично 
предприятие за третиране на отпадъци”. 

 
 

  Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински 

съвет, проведено на 16.05.2013 г., Протокол № 39,  точка 5 от дневния ред, 

по доклад № СО-9300-109/21.03.2013 г. и е подпечатано с официалния 

печат на Столичния общински съвет. 

 

Председател на Столичния 
общински съвет: (п) 
 

       Елен Герджиков  
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