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Разрешава се на „МК ТРАНС 2010” ЕООД, ЕИК 201252216 с адрес на управление: гр. София, район
„Витоша“, кв. „Драгалевци“, ул. „Христина Морфова“ № 14А, Решение №12-РД-1327-04/03.02.2017г.
(Договор РСТ19-ДГ55-5/13.08.2019г. сключен между СО-район „Студентски"-Възложител и „ЕЛ
ИНСТА “ЕООД-Изпълнител), въз основа на Договор от 21.08.2018г. сключен между „ЕЛ ИНСТА“ ЕООД
и „МК ТРАНС 2010” ЕООД,
да транспортира от обект: „Частично обновяване, реконструкция на фасада на ДГ №78 ,Детски свят“ и
въвеждане на мерки за енергийна ефективност, находяща се в УПИ I-за детски дом, кв. 7, м. „Дървеница“,
район „Студентски“, Столична община,
1,До съоръжение/площадка за третиране на отпадъци на ..СОФИНВЕСТ” ЕООД
по маршрут: от УПИ I , кв. 7, м. „Дървеница“ - по ул. „проф. Стоян Киркович“, ул. „Трайко Станоев“,
бул. “Св. Кл. Охридски“, бул. “Д-р Г. М. Димитров“, бул. „Драган Цанков“, бул. „П. К. Яворов“,
бул. „Михай Еминеску“, бул. „Ситняково“, бул. „Ботевградско шосе“, кв. „Враждебна“, ул. „8ма“ - депо Враждебна,
до съоръжение/ площадка за третиране на отпадъци на „СОФИНВЕСТ” ЕООД, с Решение №12-ДО1342-03/20.12.2016г на РИОСВ-София, гр. София, район Кремиковци, кв. „Враждебна” с договор № ДVIII -145/09.05.2019г. между „МК ТРАНС 2010” ЕООД и „СОФИНВЕСТ” ЕООД да приеме земни маси
и строителни отпадъци, както следва:
Изчислени прогнозни количества на
Образу
образуваните отпадъци
вани от
юридическо
Код
Основание за
СМР
Съоръжение
лице, ЕТ
куб.
съгласно
предаване на
и/или
площадка
оператор на
наредба
Наименование
м.
тонове
отпадъка
премах
площадката
по чл.З,
ване
ал.1 ЗУО
керемиди,плочки
гр. София,
Софинвест
Договор
фаянсови и
СМР
170103
18
кв.
ЕООД
№ Д-УШ-145/
керамични
Враждебна
09.05.2019г.
изделия
изолационни
гр. София,
Софинвест
Договор
СМР
170604
материали
8
кв.
ЕООД
№ Д-УШ-149/
Враждебна
09.05.2018г.
смесени
гр. София,
Софинвест
Договор
СМР
170904
отпадъци
10
кв.
ЕООД
№ Д-УШ-149/
Враждебна
09.05.2018г.
2.До съоръжение/площадка за третиране на отпадъци на ..ЕКОСТИЙЛ” ЕООД
по маршрут: от УПИ I , кв. 7, м. „Дървеница“ - по ул. „проф. Стоян Киркович“, ул. „Трайко Станоев“,
бул. “Св. Кл. Охридски“, бул. “Д-р Г. М. Димитров“, бул. „Драган Цанков, бул. „Евлоги и Христо
Георгиеви“, бул. „Цар Освободител, бул. „Васил Левски“, пл. „Сточна гара“, ул. „Константин Стоилов“,
Документът се издава в 2 (два) оригинални екземпляра - един за подателя и един за адресата, който го
получава на хартиен носител.

