_________ СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ”___________
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НАПРАВЛЕНИЕ № 350/29.07.2021 г.
Разрешава се на „EJ1 ТРАНС 2015“ ЕООД, с регистрационен документ № 12-РД-1626-01 от
05.10.2018 г. на Директора на РИОСВ-София.
/фирма,

Номер на разрешението или регистрационния документ по чл. 35 ЗУО/

въз основа на Договор от 30.06.2021г. между „МАКБИЛД 11“ ЕООД и „ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД
за изграждане на жилищна сграда. Договор от 01.07.2021 г. между „ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД и
„ЕЛ ТРАНС 2015“ ЕООД за транспортиране на строителни отпадъци, Договор от 19.10.2020г.
между ,.ЕЛ ТРАНС 2015“ ЕООД и „МК ИНЖЕНЕРИНГ 2002“ ЕООД за приемане на инертни
строителни отпадъци / per. Документ № 12-ДО-1450-01 от 22.04.2019 г. на Директора на РИОСВСофи/, Договор от 23.06.2020г. между,,ЕЛ ТРАНС 2015“ ЕООД и „Кроношпан България“ ЕООД
/ с регистрационен документ № 12-РД-1868-01 от 14.09.2018 г. на Директора на РИОСВ-София /
да приема отпадъчна дървесина за рециклиране,
Да транспортира от обект: „Жилищна сграда с офис и гаражи в ПИ с ид. 68134.301.457, УПИ
XIV-4, кв. 178, м. „Западно направление е етап Метростанция 5-7“, район „Възраждане“-СО, по
плана на София, с административен адрес ул. „Брегалница“ № 53
строителни отпадъци по маршрут в съответствие с Наредба за управление на отпадъците и
поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична Община.
Начална точка: ул. „Брегалница“ № 53
От началната си точка транспортната техника за превоз на строителни отпадъци ще поеме
към бул. „Сливница“, бул. „Ген. Данаил Николаев”, бул. „Мадрид“, бул. „Ботевградско шосе“, ул.
„8-ма“ и до крайната точка - гр. София, обл. Софийска. Столична община, имот с идентификатор
68134.8573.11, район „Кремиковци“, кв. „Враждебна“, местност „Долчето“, както следва:
1.
2.
3.
4.

Код
Код
Код
Код

17 01
17 01
17 01
17 09

01
02
03
04

- бетон
- тухли
- керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия
- смесени отпадъци

2,2 т.
1,4 т.
1,4 т.
30,0 т.

От началната си точка транспортната техника за превоз на строителни отпадъци ще поеме
към бул. „Сливница“, бул. „Ген. Данаил Николаев“, бул. „Мадрид“, бул. „Ботевградско шосе“, ул.
„8-ма“ и до крайната точка - гр. София, обл. Софийска, Столична община, имот с идентификатор
68134.8275.551, район „Кремиковци“, както следва:
5. Код 17 02 01 - дървесен материал
код и наименование, съгласно наредбата по чл. 3, ал I ЗУО

2,1 т.
прогнозни количества - мЗ,

тонове
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