_____________ СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ”_______
гр.София 1303, бул.”Ал.Стамболийски”№ 62, тел.02/9802207, 02/9802543, ф.02/9870794, e-mail: info@ so-vazraidane.bg

НАПРАВЛЕНИЕ № 205/28.02.2020 г.
Разрешава се на ЕТ „КАЛОРИЯ-ВИКТОР КИРИЛОВ“, с регистрационен документ № 12РД-1662-01 от 12.09.2017 г. на Директора на РИОСВ-София.
/фирма,

Н омер на разреш ен ието или регистрационния докум ент по чл. 35 ЗУ О /

въз основа на Договор от 10.12.2019 г. между „РЕАЛВЕСТ“ ООД и „ИТА КОМ“ ООД за
доставка и изпълнение на топлопровод и абонатна станция за сграда, Договор от 06.02.2020 г.
между „ИТА КОМ“ ООД и „КАЛОРИЯ ВАК“ ООД за сътрудничество, Договор от 15.01.2020 г.
между „КАЛОРИЯ ВАК“ ООД
и ЕТ „КАЛОРИЯ-ВИКТОР КИРИЛОВ“ за извозване на
строителни отпадъци, Договор от 19.02.2020 г. между ЕТ „КАЛОРИЯ-ВИКТОР КИРИЛОВ“ и
„ЗЕРОН Т“ ЕООД (Решение № 12-ДО-1370-04/25.01.2019 г на Директора на РИОСВ - София) за
приемане на строителни отпадъци
Да транспортира от обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция за жилищна
сграда с магазини и подземен гараж“, находяща се в имот УПИ X- 4, кв. 221, м. „Западно
направление“ по плана на гр. София, район „Възраждане“-СО“, с административен адрес ул.
„Одрин“ № 70
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. „Одрин“ № 70
От началната си точка транспортната техника за превоз на строителни отпадъци ще поеме
към бул. „Сливница“, бул. „Данаил Николаев“, мост „Чавдар“, бул. „Владимир Вазов“, ул. „8-ма“
и до крайната точка - гр. София, обл. Софийска, Столична община, район „Кремиковци“, кв.
„Враждебна“, имот с идентификатор № 68134.8631.124, площадка № 3 на „ЗЕРОН Т“ ЕООД
(Решение № 12-ДО-1370-04/25.01.2019 г на Директора на РИОСВ - София), както следва:
1) Код 17 01 01 - бетон
3) Код 17 09 04 - смесени отпадъци от строителство и събаряне,
Различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03
код и наименование, съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО

прогнозни количества - M3,
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