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НАПРАВЛЕНИЕ
Разрешава се на „ВОЛАН 98” ООД, ЕИК 121705888 със седалище и адрес на управление: гр. София,
ж. к „Младост 2”, бл. 257, Решение К®12-РД-1435-01 /08.06.2016г. (Договор от 11.03.2020г. сключен между
Луиза Маркова, Атанас Марков, Велизар Петков, Николай Петков ?/ Ивайло Петков-Възложители и
„АЛКОМ 22" ЕООД-Изпълнител), въз основа на Договор от !7.02.2020г. сключен между „АЛКОМ 22“
ЕООД и „ВОЛАН 98” ООД,
да транспортира от обект: „Жилищна сграда с офиси и подземни гаражи в УПИ IX-1691,1692,кв. 47, м.
„Студентски град“, район „Студентски”, Столична община,
1.До съоръжение/площадка за тпетипане на отпадъци на „СОФИНВЕСТ” ЕООД
по маршрут: от УПИ IX-1691,1692, кв. 47, м. „Студентски град ” - по ул. “ Стоян Камбарев“, ул.“ Никола
Габровски“, бул. „Д-Р Г. М. Димитров“, бул. „Драган Цанков“, 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, бивша кариера за
инертни материали, въз основа на Договор № Д-УШ-209/28.06.2019г. сключен между „ВОЛАН 98” ООД
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
Съоръжение
СМР
лице, ЕТ
съгласно
куб.
площадка
предаване на
и/или
оператор на
наредба
Наименование
м.
тонове
отпадъка
премах
площадката
по чл.З,
ване
ал.1 ЗУО
гр. София,
Софинвест
Договор
СМР
170101
бетон
18,478 кв.
ЕООД
№ Д-УШ-209/
Враждебна
28.06.2019г.
Софинвест
гр. София,
Договор
тухли
14,507 кв.
СМР
170102
ЕООД
№ Д-УШ-209/
Враждебна
28.06.2019г.
керемиди, плочки,
гр. София,
Софинвест
Договор
СМР
170103
фаянсови и
0,542 кв.
ЕООД
№ Д-УШ-209/
керамични изделия
Враждебна
28.06.2019г.
гр. София,
Софинвест
Договор
дървесен материал
СМР
170201
1,600 кв.
ЕООД
№ Д-УШ-209/
Враждебна
28.06.2019г.
гр. София,
Софинвест
Договор
170904
смесени отпадъци
СМР
7,000 кв.
ЕООД
№ Д-УШ-209/
Враждебна
28.06.2019г.

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

2.До съоръжение/площадка! на ..ЕКОЛЕНД КОНСУЛТ“ ЕООД
по маршрут: от УПИ IX-1691,1692, кв. 47, м. „Студентски град ” - по ул. „Стоян Камбарев“, ул.
.,Никола Габровски“, бул. „Г. М. Димитров“, бул. „Цариградско шосе“, кв. Горубляне - местност
НПЗ „Изток” , п. з. „Горубляне“, ул. „Самоковско шосе“, ул. „Инж. Георги Белов“ - местност НПЗ
“Изток“, п. з. „Горубляне“,
до площадка №1 за третиране на отпадъци на „ЕКОЛЕНД КОНСУЛТ” ЕООД с Решение № 12-ДО1349-01/28.11.2014г. на РИОСВ-София, с местонахождение: гр. София, ПИ с идентификатор
68134.4093.9260 и ПИ с идентификатор 68134.4093.9261, местност НПЗ “Изток“, п. з. „Горубляне“
по плана на гр. София, въз основа на Договор от 18.10.2018г. сключен между “ВОЛАН 98” ООД и
„ЕКОЛЕНД КОНСУЛТ“ ЕООД да приеме строителни отпадъци, както следва:

СМР

170405

Желязо и стомана

АРХ. ДИАН ДИМОВ^

Главен архитект на'СО -

„Еколенд
Гр. София
Консулт“
1,092 кв.
Горубляне
ЕООД
НПЗ “Изток“

Рамков
договор от
18.10.2018г.

