СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “ВЪЗРАЖДАНЕ”
I р.София 1000, бул.”Ал.Стамбо,1ийски”, № 62 тел.9814364, ф.9870794, e -m a il: info@ so-vazrajdane.bg

НАПРАВЛЕНИЕ № 157/29.07.2019г.

Разрешава се на „М ИКО-Д“ ООД, с регистрационен документ № 12-РД -1582-00 от 27.05.2016 г.
на Директора на РИОСВ-София.
/фирма,

Номер на разреш ението или регистрационния докум ент по чл. 35 ЗУ О /

въз основа на Договор от 13.06.2019 г. между „СТРОЙПРОГРЕС 2018“ ЕООД и „М ИКО-Д“ ООД
за транспортиране на строителни отпадъци и земни маси, Договор № Д-УШ -64/07.03.2019 г.
между „М ИКО-Д“ ООД и „СОФИНВЕСТ“ ЕООД (Решение № 12-ДО-1342-03 от 20.12.2016 г. на
Директора на РИОСВ-София) за депониране на строителни отпадъци и Рамков договор от
23.02.2019 г. между „М ИКО-Д“ ООД и „КРОУ ГРУП“ ЕООД (Решение № 12-ДО-121501/29.04.2014 г. на Директора на РИОСВ-София).
Да транспортира от обект: „Премахване на съществуваща жилищна сграда“ в УПИ IX-12, кв.
110, м. „Зона Б-2“, район „Възраждане“-СО, по плана на София, с административен адрес ул.
„Братя М иладинови“ № 67
строителни отпадъци по маршрут в съответствие с Наредба за управление на отпадъците и
поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична Община.
Начална точка: ул. „Братя М иладинови“ № 67
От началната си точка транспортната техника за превоз на строителни отпадъци ще поеме
към бул. „Сливница“, бул. „Ген. Данаил Николаев“, бул. „Ботевградско шосе“ и до крайната точка
- гр. София, обл. Софийска, Столична община, район „Кремиковци“, кв. „Враждебна“, кл. 230,
231, 232, 253, 254, 255 по Кадастралния план на гр. София, бивша кариера за инертни материали
„Пет могили“ на фирма „Инжстрой“ ЕООД (Решение № 12-ДО-1342-03/20.12.2016г. на Директора
на РИОСВ- София), както следва:
1)
2)
3)
4)

Код 170101 - бетон
Код 170102 - тухли
Код 170103 - керемиди, плочки,
Фаянсови и керамични изделия
Код 170904 - смесени отпадъци от строителство и събаряне,
различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03
код и н аи м енован и е, съгл асно н ар едбата но чл. 3, ал. I ЗУ О

233,00 т.
24,50 г.

п рогнозни кол и чества - m 3,

5,40 т.
23,00 т.
тонове

От началната си точка транспортната техника за превоз на строителни отпадъци ще поеме
към бул. „Сливница", бул. „Кн. Мария Луиза“, бул. „Ломско ш осе“ и до крайната точка - гр.
София, Столична община, район „Връбница“, бул. „Ломско шосе“, „Складова база-Ломско шосе“,
Г1И 31, (Решение № 12-ДО-1215-01/29.04.2014 г. на Директора на РИОСВ - София), както следва:
5)

Код 170405 - желязо и стомана

1,40 т.

