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НАПРАВЛЕНИЕ
Разрешава се на „СПМ-ТЕМИ 93” ЕООД, ЕИК 201911912 с адрес на управление: общ. Костинброд, с.
Драговищица, ул. „Двадесет и трета“№ 1, Решение №12-РД-2017-00/14.02.2020г., {Договор от
29.04.2020г. сключен между „БОВЕТИ"ООД- Възложител и „ СОЛАР ЕНЕКТРИСООД-Изпълнител),
въз основа на Договор от 29.О4.2О20Г. сключен между „СОЛАР ЕЛЕКТРИС“ООД и „СПМ-ТЕМИ 93”
ЕООД
да транспортира от обект: „Жилищна сграда с подземни гаражи и магазини. Първи етап: Сутерен, 1
етаж, 2 етаж, 3 етаж и 4 етаж. Втори етап: Дървен покрив, в поземлен имот с идентификатор
68134.1600.4851, УПИ VIII-2! 80, кв. 14Б, м. „Витоша - ВЕЦ Симеоново”, район „Студентски”, Столична
община,
1Ло съоръжение/площадка на ..СОФИНВЕСТ” ЕООД
по маршрут: от УПИ VIII-2180, кв. 14Б, м. „Витоша - ВЕЦ Симеоново” - по бул. “Д-р Г. М. Димитров“,
бул. „Асен Йорданов“, бул. „Шипченски проход“, ул. „Слатинска“, ул. „Боян Магесник“, бул.
„Ботевградско шосе“, кв. Враждебна - депо Враждебна,
до съоръжение / площадка за третиране на отпадъци на „СОФИНВЕСТ” ЕООД с Решение №12-ДО1342-03/20.12.2016г. на РИОСВ-София, гр. София, район Кремиковци, кв. „Враждебна” въз основа на
договор № Д-VIII - 335/30.04.2020г. сключен между „СОЛАР ЕЛЕКТРИС“ООД и „СОФИНВЕСТ” ЕООД
да приеме строителни отпадъци и земни маси, както следва:
Изчислени прогнозни количества на
Образ
образуваните отпадъци
увани
юридическо
Основание за
от
Код
Съоръжение
лице, ЕТ
предаване на
СМР съгласно
площадка
оператор на
куб.
тонове
отпадъка
и/или наредба Наименование
площадката
м.
према по чл.3,
хване ал.1 ЗУО
гр. София,
Софинвест Договор
4,69
11,26
кв.
ЕООД
№ Д-УШ-335/
170101 бетон
СМР
Враждебна
30.04.2020г.
гр. София,
Софинвест Договор
№ Д-УШ-335/
2,20
3,96 кв.
ЕООД
170102 тухли
СМР
Враждебна
30.04.2020Г.
гр. София,
Софинвест Договор
керемиди,плочки
№ Д-УШ-335/
5,50
11,00 кв.
ЕООД
170103 фаянсови и
СМР
30.04.2020г.
Враждебна
керамич. изделия
Софинвест Договор
гр. София,
№ Д-УШ-335/
ЕООД
1,20 КВ.
170904 смесени отпадъци
СМР
30.04.2020Г.
Враждебна
Софинвест Договор
гр. София,
№ Д-УШ-335/
кв.
ЕООД
300
600
170506 драгажна маса
СМР
30.04.2020г.
Враждебна
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2Ло сьопгьженне/плошадка на JK O РЕСУРС-Р” ООД
по маршрут: от УПИ VIII-2180, кв. 14Б, м. „Витоша-ВЕЦ Симеоново” - по бул. “Д-р Г. М. Димитров“,
бул. „Асен Йорданов“, бул. „Шипченски проход“, ул. „Слатинска“, ул. „Боян Магесник“, бул.“Данаил
Николаев“, бул. „Сливница“, бул. „Мария Луиза“, бул. „Рожен“, кв. Илиенци, кв. 3, местност НПЗ
“Илиенци-запад“ I и II част - площадка1 на „Еко ресурс-Р'ООД,
до площадка № 1 за третиране на отпадъци на JEKO РЕСУРС-Р” ООД, с Решение №12-ДО-130803/08.03.2019г. на РИОСВ-София, гр. София, район Надежда, кв. „Илиенци”, пл. №993, УПИ 1-993, пл.
№994, УПИ IV-994, пл. №995, УПИ V-995, пл. №996, УПИ VI-996, кв. 3, м. НПЗ „Илиенци-запад“ I и II
част с площ 18000, въз основа на Договор от 14.05.2020г. сключен между „СОЛАР ЕЛЕКТРИС“ООД
и „ЕКО РЕСУРС-Р” ООД да приеме строителни отпадъци, както следва:
гр. София,
„Еко Ресурс-Р Договор
ООД
1,44 иестност НПЗ
от
СМР
170201 дървесен материал 2,40
,Илиенц-изапад
14.05.2020г.
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