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НАПРАВЛЕНИЕ № 9/25.06.2020 г.
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА МАРШРУТ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ
ОТПАДЪЦИ И/ИЛИ ЗЕМНИ МАСИ
Разрешава се на: „ЕВРО ИМПЕКС“ ЕООД с регистрационни документи по чл. 35 от ЗУО
№ 12-РД-989-11/23.05.2019 г. и допълнение на регистрацията № 12-РД-989-12/13.09.2019г. за
транспортиране/събиране и транспортиране на земни маси/строителни отпадъци въз основа
на Договор от 28.08.2019 г., сключен между „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД и „ТОПЛО
ФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД и Договор, сключен между „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД и
„ЕВРО ИМПЕКС“ ЕООД;
да транспортира от обект: „Реконструкция на топлопровод и дворни мрежи от КЗС-З4-9-1
науп. „Илия Кушев“ поул. „Иван Хаджиенев“ за бл.131А,131Б,131В, ЕТ Краси“, поул. „Бо
журище “ за бл. 135,134,132,136,137, по ул. „Виктор Павлов “ за бл. 129-130 и хранителен блок
вж.к. „Илинден“
по маршрут ул. „Божурище“ - бул. „Вардар“ - бул. „Тодор Александров“ - „бул. Константин
Величков“ - бул. „Сливница“ - бул. .Данаил Николаев“ - бул. „Ботевградско шосе“ - ул. „8ма“ в съответствие с Наредба за организацията на движението на територията на Столична
община
до съоръжение/площадка депо Враждебна, район Кремиковци на „Софинвест“ ЕООД, ул.
,Димитър Пешев“ - кв. Димитър Миленков, с Решение №12-ДО-1342-03/20.12.2016 г., на ос
нование договор Д-УШ-413/19.06.2020 г. между „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД и „СОФИН
ВЕСТ“ ЕООД
Строителни отпадъци както следва:
1. Код 170101 отпадъци от бетон
2. Код 170302 отпадъци от асфалтови смеси
3. Код 170107 смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, керам. изделия
4. Код 170405 отпадъци от желязо и стомана

прогнозни количества:
прогнозни количества:
прогнозни количества:

0,80 тона
18,10 тона
0,90 тона

прогнозни количества:

1,20 тона

Направлението се издава на основание чл.58 във връзка с чл.56, ал.4 от Наредбата за управле
ние на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община
и Заповед №РИЛ17-РД09-148/17.07.2017г. на Кмета на СО - район „Илинден“.
В случай, че маршрутът попада в зони с ограничения за движението на ППС, по реда на чл.
28, ал. 1 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община се
записва задължително изискване за подаване на Заявление за издаване на пропуск.
Направлението се издава и
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ЗАР
Главен инженер в отдел „
при СО-Район „Илинден ”
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