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Разрешава се на ЕТ „ЙОНИ ДМ-ЙОНКО СТОИЛОВ”, БИК 831699193, седалище и адрес на управление
гр. София, район „Красна поляна“, ул. „Добротич“, бл. 36, вх. А, ет.2, ап. 5, Решение №12-РД-155000/07.04.20\вт.(Договор om 15.04.2019г. сключен между „ТЕТРАКОМ ИР“ООД-Възложител и
„ПАРАЛАКС“ ООД -„ИГА КОМ“ ООД-Изтгьлнител), въз основа на Договор от 12.04.2019г. сключен
между „ПАРАЛАКС“ ООД и ЕТ „ЙОНИ ДМ-ЙОНКО СТОИЛОВ”,
да транспортира от обект: „Външно топлозахранване и оборудване на помещение за абонатна станция
на жилищна сграда с подземни гаражи, офиси и зимна градина в УПИ VII-1848,kb. 173, м. „Студентски
град“, район „Студентски”, Столична община,
по маршрут: от УПИ VII-1848,kb. 173, м. „Студентски град“- по ул, „Проф, Витали Таджер“, бул. „8ми декември“, бул. „Свети Климент Охридски“, бул. „Андрей Ляпчев“, бул. „Александър
Малинов“, бул. „Брюксел“, бул. „Христофор Колумб, бул. ’’Ботевградско шосе”, кв. „Враждебна”,
ул. „46-та“, ул. „8-ма“, ул. „49“ - депо Враждебна
до съоръжение/ площадка за третиране на отпадъци на „СОФИНВЕСТ” ЕООД, с Решение №12-ДО1342-03/20.12.2016г. на РИОСВ-София, гр. София, район Кремиковци, кв. „Враждебна” с договор № ДVIII-122/15.04.2019г. сключен между „ПАРАЛАКС“ ООД и „СОФИНВЕСТ” ЕООД да приеме строителни
отпадъци, както следва:
Изчислени прогнозни количества на
Образу
образуваните отпадъци
вани от
юридическо
Основание за
Код
Съоръжение
лице, ЕТ
СМР
предаване на
съгласно
оператор на
куб.
площадка
и/или
тонове
отпадъка
наредба Наименование
м.
премах
площадката
по чл.З,
ване
ал.1 ЗУО
гр. София,
Софинвест Договор
170504
почва и камъни
кв.
СМР
8,00
ЕООД
№ Д-У111-122/
Враждебна
15.04.2019г.
гр. София,
Софинвест Договор
асфалтови смеси
СМР
170302
1,00 кв.
ЕООД
№ Д-УШ-122/
Враждебна
15.04,2019г.

Документът се издава в 2 (два) оригинални екземпляра - един за подателя и един за адресата, който го
получава на хартиен носител.

