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НАПРАВЛЕНИЕ
Разрешава се на ЕТ„КАЛОРИЯ-ВИКТОР КИРИЛОВ”, ЕИК 121833701, със седалище и адрес
на управление: обл. София, общ. Столична, с. Иваняне, район “Банкя“, ул. „Осогово“ №11,
Решение № 12-РД-1662-01/12.09.2017г.(Договор от 22.07.2020г. сключен между „БИЛД
ПАРТНЪРС“ ООД-Възложител и „КАЛОРИЯ ВАК“ООД-Изпълнител), въз основа на договор
03.01.2020г. сключен между „КАЛОРИЯ ВАК“ООД и ЕТ„КАЛОРИЯ-ВИКТОР КИРИЛОВ”,
да транспортира от обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с
магазини, офиси, подземни гаражи и помещение за трафопост,, в УПИ XXVI-3018,3052, кв. 5, м.
„Витоша-ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски”, Столична община,
по маршрут: от УПИ XXVI-3018,3052, кв. 5, м. „Витоша-ВЕЦ Симеоново“ - по бул. „Д-р Г. М.
Димитров“, бул. „Асен Йорданов“, бул. „Христофор Колумб“, ул. „Източна тангента“, бул.
„Ботевградско шосе“, кв. „Враждебна“, ул. „8-ма“-депо Враждебна,
до съоръжение/площадка за третиране на отпадъци на „СОФИНВЕСТ” ЕООД с Решение № 12Д0-1342-03/20.12.2016г. на РИОСВ-София, гр. София, район Кремиковци, кв. Враждебна, бивша
кариера за инертни материали, въз основа на Договор № VIII-453/30.07.2020r. сключен между
„КАЛОРИЯ ВАК“ООД и „СОФИНВЕСТ” ЕООД, да приеме строителни отпадъци/земни маси,
както следва:
Изчислени прогнозни количества на
Образу
образуваните отпадъци
юридическо
вани от
Основание за
Код
Съоръжение
лице, ЕТ
СМР
предаване на
куб.
площадка
съгласно
тонов
оператор на
и/или
Наименование
м.
отпадъка
наредба
площадката
е
премах
по
чл.З,
ване
ал.1 ЗУО
гр. София,
„Софинвест“ Договор
кв.
№Д-УШ-453/
15,5
ЕООД
почва и камъни
170504
СМР
Враждебна
30.07.2020г.
гр. София,
„Софинвест“ Договор
№ Д-УШ-453/
ЕООД
асфалтови смеси
170302
СМР
1,5 кв.
30,07.2020г.
Враждебна

ИНЖ. ВАЛЕНТИНА СТОЕВА
За Главен инженер на СО -райо,
Заповед № РСТ20-РД09-187/17.
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