СТУйЕтСКИ

СТОЛИЧНА ОБШИНА
РАЙОН СТУДЕНТСКИ

СТУДЕНТСКИ ГМА 8АОК 51700 СОФИЯ-БЪАГАРИЯТЕЛ. ИЛ 3124ЛМ0С 868 61 16-*4ix>ik га«оп«

Раион Студентски
ж.к. Студентски град. бл 5
Тел 02/868 71 84, 868 73 08
№: Към РСТ20-ТД26-584-[7]
от 18 08.2020г
Интернет адрес www.studentslct.bg
Личен код. PMW1549B75F

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
НАПРАВЛЕНИЕ
Разрешава се на „ХИПО-3” ЕООД, Е Ж 203225374 с адрес на управление: гр. София, ул. „Цяр
Иван Асен II“ №49, бл.1, вх. 1, ет. 6, Решение №12-РД-1635-00/29.08.2016г., (Договор за наем от
11.06.2019г. сключен между „РИДЖЬНТ ИНВЕСТМЪНТС“ЕООД и „ПИ ЕНД ПИМАУНТИН
2 “ ЕООД; Договор от 20.07.2020г. сключен между „ПИ ЕНД ПИ МАУНТИН 2 “ ЕООДВъзложител и „ПРИОРИТИ БИЛДИНГ“ ЕООД-Изпълнтел), въз основа на Договор от
01.07.2020г.сключен между и „ПРИОРИТИ БИЛДИНГ“ ЕООД и „ХИПО-3” ЕООД,
да транспортира от обект: „Промяна на предназначението от Търговски център „Орифлейм“ във
фитнес сграда с магазини и офиси. Първи етап-фитнес сграда с магазини и офиси. Втори етапразширение на фитнес сграда с магазини и офиси със зала за силови тренировки на кота 4-4,20 и
полуниво на кота +7,80“ в имот с идентификатор 68134.1602.6091.1, УПИ Х-2185,1650, кв. ЗА,
м. „Младост 1”, район „Студентски”, Столична община,
1Л о съоръжение/площадка за третиране на отпадъци на ..СОФИНВЕСТ” ЕООД
по маршрут: от УПИ Х-2185, 1650, кв. ЗА, м. „Младост 1” - 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” с
договор № Д-УШ-319/09.10.2019г. сключен между „ХИПО-3” ЕООД, и „СОФИНВЕСТ’ ЕООД
да приеме строителни отпадъци, както следва:
Изчислени прогнозни количества на
Образ
образуваните отпадъци
увани
юридическо
от
Код
Основание за
Съоръжение
лице, ЕТ
СМР съгласно
предаване на
куб.
площадка
оператор на
и/или наредба
Наименование
отпадъка
м. тонове
площадката
према по чл.З,
хване ал.1 ЗУО
гр. София,
„Софинвест“ Договор
1,93
170102 тухли
0,85 кв.
СМР
ЕООД
№ Д-УШ-З19/
Враждебна
09.10.2019г.
керемиди, плочки,
гр. София,
„Софинвест“ Договор
0,65
1,30 кв.
170103 фаянсови и
СМР
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№ Д-УШ-З 19/
керамични изделия
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09.10.2019г.
гр. София,
„Софинвест“ Договор
0,4
кв.
0,81
№ Д-УШ-319/
ЕООД
170409 смесени отпадъци
СМР
Враждебна
09.10.2019г.
2Ло еьоръжение/плошадка за третиране на отпадъци на ..ЕКОСТИЙЛ“ЕООД
по маршрут: от УПИ Х-2185, 1650, кв. ЗА, м. „Младост 1” - по бул. “Д-р Г. М. Димитров“, бул.
„Цариградско шосе“, пл. „Орлов мост“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Васил Левски, пл. „Сточна
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гара“, ул. „Константин Стоилов“, ул. „Козлодуй“, ул. „Каменоделска“, ул. „Първа Българска армия“ , ул.
„Мара Бунева”, ул. „Старата воденица“, ж. п гара Биримирци -площадка1
до площадка № 1 за третиране на отпадъци на „ЕКОСТИЛ“ ЕООД , с Решение №12-ДО-125103/23.03.2016г. на РИОСВ-София, гр. София, район „Сердика“ ПИ с идентификатор 68134.3566.1801, с
площ 500 кв. м., намиращ се в района на жп гара Биримирци, въз основа на Договор or 02.07.2018г.
сключен между „ХИПО-3” ЕООД и „ЕКОСТИЙЛ“ ЕООД да приеме строителни отпадъци, както следва:
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