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Разрешава се на „ЗАШЕВИ-ТРАНС“ООД, ЕИК 200515383, със седалище и адрес на управление:
гр. София, общ. Столична, р-н „Овча купел“, ул. „Орчо войвода” №8, Решение №12-РД-161900/07.07.2016г. въз основа на Договор 02.07.2018г. между “СТИВО Х”ЕООД и „ЗАШЕВИТРАНС“ О О Д ,
да транспортира от обект: „Инженеринг (проектиране и строителство) за обновяване на
многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Студентски“ по
„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ по
обособена позиция № 1: Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен
адрес: гр. София, ж. к ,Дървеница“, бл. 21, район „Студентски”, Столична община“,
1.До съоръжение/площадка за третиране на отпадъци на ..СОФИНВЕСТ” ЕООД
по маршрут: от бл. 21, ж. к „Дървеница“ - по ул. „Иван Боримечката“, бул. „Климент Охридски“,
Околовръстен път, бул. „Ботевградско шосе”, кв. „Враждебна”, ул. „8-ма“- депо Враждебна,
до съоръжение/площадка за третиране на отпадъци на „СОФИНВЕСТ’ ЕООД с Решение № 12ДО-1342-03/20.12.2016г. на РИОСВ-София, гр. София, район Кремиковци, кв. Враждебна, бивша
кариера за инертни материали „Пет могили” на фирма „Инжстрой”, с договор № Д-VIII381/19.09.2017г. сключен между „ЗАШЕВИ-ТРАНС“ООД и „СОФИНВЕСТ’ ЕООД да приеме
строителни отпадъци , както следва:
Изчислени прогнозни количества на
Образу
образуваните отпадъци
вани от
юридическо
Код
Основание за
СМР
Съоръжение
лице, ЕТ
съгласно
куб.
предаване на
и/или
площадка
оператор на
наредба
Наименование
тонове
м.
отпадъка
премах
площадката
по чл.З,
ване
ал.1 ЗУО
гр. София,
Софинвест Договор
СМР
170101
бетон
0,561
кв.
ЕООД
Д-УШ-381/
Враждебна
19.09.2017г.
гр. София,
Софинвест Договор
СМР
170302 асфалтови смеси
0,309 кв.
ЕООД
Д-УШ-381/
Враждебна
19.09.2017г.
смесени
гр. София,
Софинвест Договор
170904 отпадъци
СМР
4,604
кв.
ЕООД
Д-УШ-381/
Враждебна
19.09.2017г.
дървесен
гр. София,
Софинвест Договор
материал
СМР
170201
0,439
КВ.
ЕООД
Д-УШ-381/
Враждебна
19.09.2017г.
2.До съоръжение/площадка за третиране на отпадъци на „КОСТИНБРОД ЕКО ” АД
по маршрут: от бл. 21, ж. к „Дървеница“ - по ул. „Иван Боримечката“, бул. „Климент Охридски“,
Околовръстен път, бул. „Ломско шосе“, с. Волуяк, гр. Костинброд, с. Богьовци, м.„Гоняреви
падини“- депо

СТУДЕНТСКИ ГРАД-БЛОК 5 -1 7 0 0 С О Ф И Я • БЪЛГАРИЯ-ТЕЛ. 8 6 8 31 2 4 -Ф А К С 8 6 8 61 16 -e-m a il: rojon@ studenbki-so.org-w w w.shiclentski.bg

„КОСТИНБРОД
пп гъппъжение/ площ адка за третиране на отпадъци на „-------------, , ЕКО ” АД, с
Комшюксно р ^ е ш и т м н о , Решение №399-Н0-И0-А0/2016г. от ИАОС-София Регионално депо
за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Год
и пГ Г м “ в " к л и ш е т о на с.Богьовци, м.„Гоняреви падини“, *ьз основа на договор от
09
мевду “СТИВО Х”ЕООД и „КОСТИНБРОД ЕКО ” АД да приеме строителни

.К Г “

отпадъц]и, както с. тедва:
СМР
СМР

170202

стъкло

170604

изолационни
материали

АРХ. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ
Главен архитект на СО -район

с Богьовци
0,975 м. Гоняреви
падини
с. Богьовци
1,719 м. Гоняреви
падини

}
с т г ,п И Ч И Х

/

„Костинброд Договор
Еко“ АД
от 09.08.2018г.
„Костинброд Договор
Еко“ АД
от 09.08.2018г.

