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НАПРАВЛЕНИЕ
Разрешава се на „ИРБОД-1” ЕООД, ЕИК 202429299, седалище и адрес на управлението: област
София(столнца), община Столична, гр. София, ж. к. „Красно село”, бл.182, ет.5, ап. 18, Решение
№12-РД-1556-01/02.03.2017г. (Договор от 05.08.2021г. сключен между „ЦМС БИЛД"ЕООДВъзложител и „БРЕВАС"ООД-Изпълннтел), въз основа на договор от 05.08.2021г. сключен
между „БРЕВАС“ООД и „ИРБОД-1” ЕООД,
да транспортира от обект: „Многофамилна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор
68134.1604.6270, УПИ X1V-6178 за ЖС, кв. 28, м. .Дървеница”, район „Студентски”, Столична
община“,
по маршрут: от УПИ XIV-6178, кв. 28, м. „Дървеница” по ул. „Проф. Стоян Киркович“, бул.
„Андрей Ляпчев“, бул. „Александър Малинов“, бул. „Брюксел“, ул. „Източна тангента“, бул.
„Ботевградско шосе“, кв. „Враждебна“, м. „Кюлов твърдак“ - площадка 3
до съоръжение/площадка № 3 за третиране на отпадъци на „ЗЕРОН Т” ЕООД, Решение №12ДО-1370-04/25.01.2019г. на РИОСВ-София, гр. София, район „Кремиковци“, ПИ с
идентификатор № 68134.8631.124, кв. „Враждебна“, площ 66225 кв. м., въз основа на договор от
15.03.2017г. сключен между „ИРБОД-1” ЕООД и „ЗЕРОН Т” ЕООД да приеме строителни
отпадъци/земни маси, както следва:
Изчислени прогнозни количества на
Образу
образуваните отпадъци
вани от
Код
СМР
куб.
съгласно
н/или
м.
тонове
наредбата Наименование
премах
по чл.З,
ване
ал.1, ЗУО
СМР

170101

бетон

-

0,800

Съоръжение
площадка

гр. София,
кв.

юридическо
лице, ЕТ
оператор на
площадката

Основание
за предаване
на отпадъка

„Зерон Т“
ЕООД

Договор от
15.03.2017г.
Договор от
15.03.2017г.

„В раж дебна“
СМР

170102

СМР

170103

СМР

170107

СМР

170504

тухли
керемиди, плочки,
фаянсови и
керамични
изделия
смеси от бетон,
тухли, плочки,
фаянсови и
керамични изделия

-

0,200

гр. София,
кв.
„В раж дебна“

„Зерон Т“
ЕООД

-

0,100

гр. София,
кв.

,Зерон Т“
ЕООД

Договор от
15.03.2017г.

„В раж дебна“
гр. София,
-

почва и камъни

1,000

кв.
„В раж дебна“

гр. София,
725,000 кв.
„В раж дебна“
U ---------

„Зерон Т“
ЕООД

Договор от
15.03.2017г.

„Зерон Т“
ЕООД

Договор от
15.03.2017г.
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