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НАПРАВЛЕНИЕ
Разрешава се на „МОБИЛКАТ” ООД. ЕИК 130403035, с адрес на управление: ГР. София, ул. „Войнишко
въстание“ № 64 с Решение №12-РД-1550-01/25.07.2016г. (Договор Ne Д-74/ 26.07.2019г. сключен между
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ-Въгюжител и „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ООДИзпълншпед), въз основа на Договор от 17.02.2020г. сключен между „КАЛИСТРАТОВ ГРУГГ ООД и
„МОБИЛКАТ“ООД
да транспортира от обект: „Клиника за дребни животни с учебни зали и лаборатории към
Лесотехнически университет“: I етап - Клиника за дребни животни-Блок „А“, II етап - Корпус с учебни
зали и лаборатории-Блок „Б“ в имот с планоснимачен № 2109, УПИ I-за образование, кв. 274, м.
„Студентски град”, район „Студентски”, Столична община”,
l.Ha площадка за третиране на отпадъци на „МК ИНЖЕНЕРИНГ 2002” ЕООД
по маршрут: от У ПИ I-за образование, кв. 274, м. „Студентски град”- по ул. „Проф. д-р Иван Странски“,
бул. „Симеоновско шосе“, Околовръстен път, бул. „Ботевградско шосе“, кв. „Враждебна“-местност
..Долчето“
до съоръжеине/нлощадка1 за третиране на отпадъци на „МК ИНЖЕНЕРИНГ 2002“ЕООД, с Решение
№ 12-ДО-1450-01 /22.04.2019г. на РИОСВ-София, гр. София, район Кремиковци, кв. „Враждебна“,
местност,Долчето“, поземлен имот с идентификатор 68134.8574.11, въз основа на договор от 15.02.2020г.
сключен между „МОБИЛКАТ” ООД и „МК ИНЖЕНЕРИНГ 2002“ЕООД, да приеме строителни
отпадъци/земни маси, както следва:
Изчислени прогнозни количества на
Обрау
образуваните отпадъци
вани
юридическо
Основание
от
Код
Съоръжение лице, ЕТ
за
СМР
куб.
съгласно
оператор
на
предаване
площадка
и/или
наредба Наименование
тонове
м.
площадката
на
отпадъка
прех
по чл.З,
ваие
ал.1 ЗУО
гр. София,
„МК
Договор от
СМР
170101
бетон
4,866 11,192 кв.Враждебна Инженеринг 15.02.2020г
м.“Долчето“ 2002“ЕООД
гр. София,
„МК
Договор от
170102
тухли
СМР
9,600 11,520 кв. Враждебна Инженеринг 15.02.2020г
м.“Долчето“ 2002“ЕООД
керемиди,плочки
гр. София,
„МК
Договор от
СМР
170103
фзянсови и керам
1,858 кв.Враждебна Инженеринг 15.02.2020г
изделия
м.“Долчето“ 2002“ЕООД
смесени
гр. София,
„МК
Договор от
170904
отпадъци от
СМР
3,000 кв.Враждебна Инженеринг 15.02.2020г
м.“Долчето“ 2002“ЕООД
гр. София,
„МК
Договор от
драгажна маса
СМР
170506
4,132
кв.Враждебна Инженеринг 15.02.2020г
м.“Долчето“ 2002“ЕООД
Документът се издава в 2 (два) оригинални екземпляра - един за подателя и един за адресата, който го получава
на хартиен носител.

2.На площадка за тпетипане на отпадъци на ..МЕЛКУЛ” ЕООД

по маршрут: от УПИ I-за образование, кв. 274, м, „Студентски град”- по ул. „Проф. д-р Иван Странски“,
бул. „Симеоновско шосе“, Околовръстен път, р-н „Красно село“, ул. „Костенец“№12
до съоръжение/площадка 1 за третиране на отпадъци на „МЕТБУЛ“ЕООД, с Решение №12-ДО-123801/12.06.2013г. на РИОСВ-София, гр. София, район Красно село, ул. „Костенец“ №12, въз основа на
договор от 18.01.2020г. сключен между „МОБИЛКАТ” ООД и „МЕДБУЛ“ЕООД, да приеме строителни
отпадъци, както следва:
гр. София,
’Метбул“
Договор от
СМР
желязо и стомана
170405
0,356 р-н
ЕООД
18.01.2020г.
Красно село
ул.„Костенец“ 12

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