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Относно: Предоставяне на копия от издадени направления

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРАЙКОВ,
Приложено Ви изпращам 5 броя копия от направления, издадени от СО-район
„Студентски” на фирми за транспортиране на земни маси и строителни отпадъци до
съоръжения/площадки, отговарящи на изискванията на ЗУО, както следва:
1. Направление с наш изх №РСТ19-ТД26-1462/4/07.11.2019г.
„ГЛОРИЯ 97“ЕООД;
2. Направление с наш изх №РСТ19-ГР94-1223/4/12.11.2019г.
„МК ТРАНС 2010“ЕСЮД;
3. Направление с наш изх №РСТ19-ТД26-755/6/ 12.11.2019г.
„Л-ТРАНС-С“ЕООД;
4.Направление с наш изх №РСТ19-ТД26-1482/4/12.11.2019г.
„ПЪТНА ЛАБОРАТОРЮ ГЕООД;
5. Направление с наш изх. №РСТ19-ГР94-1816/1/12.11.2019г.
„ДОНКОВИ“ЕООД.

- издадено на
- издадено на
- издадено на
- издадено на
- издадено на

Приложение: Съгласно текста на писмото

Документът се издава в един оригинален екземпляр - за подателя, изпраща се чрез СЕОС ведно с
приложенията и не носи хартиен носител за адресата.
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НАПРАВЛЕНИЕ

Разреш ава се на „ГЛОРИЯ 97” ЕООД, ЕИК 121502765, със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Нови Искър“, с. Доброславци, ул. „Гелкова падина” № 9, Решение №12-РД-154301/14.05.2016г., въз основа на Договор от 10.10.2019г. сключен между „ДПЛ ПРОПЪРТИ“ЕООД
и „ГЛОРИЯ 97” ЕООД,
да транспортира от обект: „Жилищна сграда с подземни гаражи и магазини в поземлен имот с
идентификатор 68134.1608.1347, УПИ VI-1347, кв. 23, м. „Малинова долина-1-ва, 2-ра, 3-та, 4та, 5-та и 6-та части”, район „Студентски”, Столична община,
1.До площадка за третиране на отпадъци на ..ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ” АД
по м арш рут: от УПИ VI-1347, кв. 23, м. „Малинова долина” - по ул. „Георги Русев“, бул.
Симеоновско шосе“, бул. „Г. М. Димитров“, бул. „Асен Йорданов“, бул. „Искърско шосе“, ул.
,Димитър Пешев“, ул. „Капитан Любен Кондаков” - разтоварище „Нови силози“,
П лощадка№ 1 за третиране на отпадъци на „ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ” АД, с
Решение №12-ДО-1374/04.12.2014г. на РИОСВ-София, гр. София, район Искър, промишлена
площадка на кариера „Нови Силози”, намираща се източно от ТЕЦ ’’София-Изток”, между ул.
,Димитър Пешев”, ул. „Капитан Любен Кондаков” и кв. .Д имитър Миленков”, въз основа на
Договор от 14.11.2018г. сключен между „ГЛОРИЯ 97” ЕООД и „РИН ГРУП“ ООД да приеме
строителни отпадъци и земни маси, както следва:
Изчислени прогнозни количества на
Образу
образуваните отпадъци
вани от
юридическо
Код
Основание
СМР
Съоръжение
лице, ЕТ
съгласно
куб.
за
предаване
и/или
площадка
оператор на
наредба
Наименование
м. тонове
на
отпадъка
премах
площадката
по чл.З,
ване
ал.1 ЗУО
СМР

СМР

170101

170102

170107
СМР
СМР

170506

бетон

тухли

2,75

1,70

Смеси от бетон,тухли,
керемиди, плочки
фаянсови и керамични 3,00
изделия
Драгажна маса

200

6,60

„Нови
Силози”

3,06

„Нови
Силози”
„Нови
Силози”

6,00

400

„Нови
Силози”

„Холсим кариерни Договор
материали“ АД от
14.11.2018г.
„Холсим кариерни Договор
материали“ АД от
14.11.2018г.
„Холсим кариерни
Договор
материали“ АД
от
14.11.2018г.
„Холсим кариерни Договор
материали“ АД
от
14.11.2018г.

Документът се издава в 2 (два) оригинални екземпляра —един за подателя и един за адресата, който го получава
на хартиен носител.

2.До плош аика за трети ран е на отпадъци на „ТРА Н С М Е ТА Л ” ЕО О Д
по марш рут: от УПИ VI-1347, кв. 23, м. „Малинова долина” - по ул. „Георги Русев“, ул. „Проф.
Д-р Иван Странски“, бул. Симеоновско шосе“, Околовръстен път, автомагистрала „Тракия“, гр.
Чирпан-п лощадка 1
П лощадка№ 1 за третиране на отпадъци на „ТРАНСМЕТАЛ” ЕООД, с Решение №13-ДО-45102/09.08.2013г. на РИОСВ-Стара Загора, обл. Стара Загора общ. Чирпан, гр. Чирпан, УПИ III, кв.
6, с обща площ 5000 кв. м., въз основана Договори от 01.11.2018г. и 09.04.2019г. сключени между
„ГЛОРИЯ 97” ЕООД и „ТРАНСМЕТАЛ” ЕООД да приеме строителни отпадъци, както следва:

СМР

170201

дървесен материал

1,80

1,08

гр. Чирпан
УПИ III, кв. 6

СМР

170904

смесени отпадъци

-

1,40

гр. Чирпан
УПИ III, кв. 6

Договор
от
09.04.2019г.
Договор
„Трансметал от
” ЕООД
09.04.2019г.
„Трансметал
” ЕООД

Документът се издава в 2 (два) оригинални екземпляра - един за подателя и един за адресата, който го получава
на хартиен носител.
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НАПРАВЛЕНИЕ
Разрешава се на „МК ТРАНС 2010” ЕООД, ЕИК 201252216 с гдрес па управление: гр. София, район
„Витоша“, кв.,Драгалевци“, ул. „Христина Морфова“ № 14А, Решение № 12-РД-1327-04/03.02.2017г. въз
основа на Договор от 06.11.2019г. сключен между “ФАРМ ЛАНД ГРУП” ООД и „МК ТРАНС 2010” ЕООД
да транспортира от обект: „Жилищна сграда с подземни гаражи и магазини в поземлен имот с
идентификатор 68134.1607.7056, УПИ VII-1237, кв. 19, м.“Малинова долина -1-ва, 2-ра,3-та,4-та,5та и 6
части”, район „Студентски“, Столична община,
по маршрут: от УПИ VII-1237, кв. 19, м. „Малинова долина” -по ул. „Едуард Генов“, бул. „Симеоновско
шосе“, ул. „Стоян Михайловски“, бул. „Пейо К. Яворов”, бул. „Ситняково“, бул. „Ботевградско шосе“, кв.
„Враждебна”, ул. „8-ма“- депо Враждебна,
до съоръжение/ площадка за третиране на отпадъци на „СОФИНВЕСТ” ЕООД, с Решение №12-ДО-134203/20.12.2016г на РИОСВ-София, гр. София, район Кремиковци, кв. „Враждебна” с договор № Д-VIII 145/09.05.2019г. между „МК ТРАНС 2010” ЕООД и „СОФИНВЕСТ’ ЕООД да приеме строителни
отпадъци и земни маси, както следва:
Изчислени прогнозни количества на
Образу
образуваните отпадъци
вани от
юридическо
Основание за
Код
СМР
Съоръжение
лице, ЕТ
съгласно
куб.
предаване на
и/или
площадка
оператор на
м.
тонове
отпадъка
наредба
Наименование
площадката
премах
по чл.З,
ване
ал.1 ЗУО
гр. София,
Софинвест
Договор
кв.
бетон
2,75
6,60
ЕООД
СМР
170101
№ Д-VIII-145/
Враждебна
09.05.2019г.
гр. София,
Софинвест
Договор
3,06
кв.
тухли
1,70
№ Д-VIII-145/
170102
ЕООД
СМР
09.05.2019г.
Враждебна
Софинвест
гр. София,
смеси от бетон,
Договор
кв.
ЕООД
6,00
тухли, керемиди, 3,00
СМР
170107
№ Д-VIII-145/
Враждебна
плочки, фаянсови
09.05.2019г.
и керам. изделия
гр. София,
Софинвест
Договор
1,08
кв.
1,80
ЕООД
№ Д-VIII-145/
дървесен
170201
СМР
09.05.2019г.
Враждебна
материал
Софинвест
гр. София,
Договор
1,40
кв.
№ Д-VIII-145/
ЕООД
смесени
170904
СМР
09.05.2019г.
Враждебна
отпадъци
Договор
гр. София,
Софинвест
кв.
№ Д-VIII-145/
ЕООД
драгажна маса ^
170506
СМР
0
S09.05.2019г.
Враждебна
........

АРХ. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ
Главен архитект на СО - р(.
Документът се издава в 2 (два) оригинални екземпляра - един за подателя и един за адресата, който го получава
на хартиен носител.
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НАПРАВЛЕНИЕ
Разреш ава се на „JI-TPAHC-C” ЕООД, ЕИК 131564683 с адрес на управление: гр. София, р-н
„Кремиковци“, ж. к. „Враждебна”, ул. „3-та“ № 49, Решение №12-РД-878-03/30.08.2019г., въз
основа на Договор от 01.11.2019г. сключен между „СТАТУС-Н” ООД и „Л-ТРАНС-С” ЕООД,
да транспортира от обект: „Уличен водопровод ф110 ПЕВП/кл.98/ по улица /О.Т.22-О.Т.23О.Т.24-О.Т.15/ от същ. водопровод ф500-чугун по ул. „Проф. д-р Иван Странски“ до СВО за
водоснабдяване на сграда в УПИ VIII-2177 и УПИ 1X2178, кв. 54а, м. „Малинова долина“ и
Уличен канал фЗОО-ПП /кл.9/ по улица /О.Т.22-О.Т.23-О.Т.24-О.Т.15/ от СКО на УПИ VIII-2177 и
УПИ IX-2178, кв. 54а, до същ. канал фЮОО по ул. „Проф. д-р Иван Странски“ за отводняване на
УПИ VIII-2177 и УПИ IX-2178, кв. 54а м. „Малинова долина“, район „Студентски”, Столична
община”,
по маршрут: от УПИ VIII-2177 и УПИ IX-2178, кв. 5 4 а , м. „Малинова долина” - по ул. „Проф. др Иван Странски“, бул. „Симеоновско шосе“, ул. „Стоян Михайловски“, бул. „Пейо К. Яворов”,
бул. „Ситняково“, бул. „Ботевградско шосе“, кв. „Враждебна”, ул. „8-ма“- депо Враждебна,
до съоръжение/площ адка за третиране на отпадъци на „СОФИНВЕСТ’ ЕООД с Решение № 12ДО-1342-03/20.12.2016г. на РИОСВ-София, гр. София, район Кремиковци, кв. Враждебна, въз
основа на договор №
Д-УШ-347/05.11.2019г. сключен между „Л-ТРАНС-С” ЕООД и
Изчислени прогнозни количества на
Образу
образуваните отпадъци
вани от
Код
СМР
съгласно
куб.
и/или
наредба по Наименование
м. тонове
премах
чл.З, ап.1
ване
ЗУО
СМР

СМР

170302

170506

асфалтови
смеси

20

-

драгажна маса

1000

-

" "
ИНЖ. ВАЛЕНТИНА СТОЕВА
Началник отдел УТКР, СО - райо
Документът се издава в 2 (два) оригинали,

Съоръжение
площадка

гр. София,
кв.
Враждебна
гр. София,
кв.
Враждебна

юридическо
лице, ЕТ
оператор на
площадката
Софинвест
ЕООД
Софинвест
ЕООД

Основание за
предаване на
отпадъка

Договор
№ Д-УШ-347/
05.11.2019г.
Договор
№ Д-УШ-347/
05.11.2019г.

< с\
\* \

един за подателя и един за адресата, който го получава
Тшхартиен носител.
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НАПРАВЛЕНИЕ
Разрешава се на „ПЪТНА ЛАБОРАТОРИЯ” ЕООД, ЕИК 203335874, със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична, район „Младост“, ж. к М ладост 1“, бул. „Йерусалим“ №
12, Решение №12-РД-1717-01/10.04.2018г. (Договор от 01.11.2019г. между „БУЛСТРОЙ
ПРОПЪРТИС“ЕООД - Възложител и „БУЛСТРОЙГРУП“ЕООД - Изпълнител), въз основа на Договор
от 01.11.2019г. сключен между „БУЛСТРОЙ ГРУ1ГЕООД и „ПЪТНА ЛАБОРАТОРИЯ” ЕООД,
да транспортира от обект: „Външно електрозахранване с кабелни линии СрН 20 kV чрез разкъсване
в участък между съществуващи ТП „ул. Акад. Христо Данов“№ 11“ Д №12-875 до нов ШТП в
сграда и оборудване на нов ШТП lx800kVA,20kV/0,4 с трансформатор 400kVA и кабелни линии
НН lkV от нов ШТП до ГЕТ на „ Високоетажна сграда със смесено предназначение /м+5/, /м+6/ с
магазини и подземно ниво, находяща се в УПИ VI-2719,2720, кв. 48, м. „Студентски град“, район
„Студентски”, Столична община,
по маршрут: от УПИ VI-2719,2720, кв. 48, м. „Студентски град4'- по ул. „Проф. арх. Петър Ташев“, ул.
„Никола Габровски“, ул. „Стоян Михайловски“, бул. „П. К. Яворов“, бул. „Михай Еминеску“, бул.
„Ситняково“, бул. ’’Ботевградско шосе”, м. ЗСК „Кремиковци“-депо Кремиковци,
до съоръжение/ площадка 1 за третиране на отпадъци на „СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР ЗА МЕТАЛИ” АД, с
Решение №12-ДО-1352-00/09.04.2014г. на РИОСВ-София, гр. София, район Кремиковци, поземлен имот
681.34.8275.62, кв. 71а, м. ЗСК Кремиковци, въз основа на Догоаор от 17.10.2019г. между „БУЛСТРОЙ
ГРУП“ЕООД и „СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР ЗА МЕТАЛИ” АД да приеме строителни отпадъци и земни маси,
както следва:
Образ
Изчислени прогнозни количества на
образуваните отпадъци
увани
юридическо
от
Код
Основание за
Съоръжение
лице, ЕТ
СМР съгласно
куб.
предаване на
площадка
оператор на
и/или наредба
Наименование
м.
тонове
отпадъка
площадката
према по чл.З,
хване ап.1 ЗУО
гр. София,
„Сервизен
Договор
170302
асфалтови смеси
24
м. ЗСК
СМР
10
център за
Ог 10.10.2018г.
Кремиковци метали“АД
гр. София,
„Сервизен
Договор
286
СМР
170506 драгажна маса
617,60 м. ЗСК
център за
От 12.09.2018г.
Кремиковци метали“АД

ИНЖ. ВАЛЕНТИНА СТОЕВА
Началник отдел УТКР, СО - р а й
Документът се издава в 2 (два) оригин,

един за подателя и един за адресата, който го
Шиен носите ?.
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СТОЛИЧНА ОБШИНА
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Район Студентски
ж i' Студентски град Ьл ^
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№: към РСТ19-ГР94-1816-[I I
от 12 11 2019г
Интернет адрес vww studentski tw
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
НАПРАВЛЕНИЕ
Разреш ава се на „ДОНКОВИ” ЕООД, ЕИК 131351436 със седалище и адрес на управление:
обл.София(столица), общ. Столична, с. Негован, ул. „Донковн” №11, Решение №12-РД-157100/10.05.2016г.(Договор от 06.05.2018г. сключен между Васил Йорданов Йорданов“-Възложител
и АУРЕУС ИНВЕСТ ЕООД-Изпълнител) въз основа на Договор от 05.11.2019г. сключен между
„АУРЕУС ИНВЕСТ“ЕООД и ,ДОНКОВИ” ЕООД,
Да транспортира от обект: Разрушаване на две двуетажни масивни жилищни сгради и една
едноетажна в УПИ X III-622, 907, кв. 6, м. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“, район „Студентски”,
Столична община“,
по марш рут: от УПИ XIII—622, 907, кв. 6, м. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“- по ул. „Проф. Георги
Златарски“, бул. „Симеоновско шосе“, ул. „Стоян Михайловски“, бул. „Пейо К. Яворов”, бул.
„Ситняково“, бул. „Ботевградско шосе“, кв. „Враждебна”, ул. „8-ма“- депо Враждебна,
до съоръжение/ площ адка за третиране на отпадъци на „СОФИНВЕСТ” ЕООД, с Решение №12Д0-1342-03/20.12.2016г. на РИОСВ-София, гр. София, район Кремиковци, кв. „Враждебна”, въз
основа на Договор № Д-УШ-285/05.08.2019г. сключен между „ДОНКОВИ”ЕООД и
„СОФИНВЕСТ”ЕООД да приеме строителни отпадъци и земни маси, 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
Наименование
м.
тонове
наредба
отпадъка
премах
площадката
по чл.З,
ване
ал.1 ЗУО
смеси от бетон,
гр. София,
Софинвест
Договор
ЕООД
СМР
170107 тухли, керемиди,
17,20 кв.
№ Д-У1Н-285/
Враждебна
плочки фаянсови и
05.08.2019г.
керамични изделия
гр. София,
Софинвест
Договор
кв.
ЕООД
№ Д-УШ-285/
СМР
170904
Смесени отпадъци
21,30
Враждебна
05.08.2019г.

Документът се издава в 2 (два) оригинални екземпляра - един за подателя и един за адресата, който го получава на
хартиен носител.

