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НАПРАВЛЕНИЕ
Разрешава се на „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД, ЕИК 131188170, с адрес на управление гр. София,
РАЙОН „Люлин“, бл.788, вх. А, ет. 1, ап. 4, Решение №12-РД-825-01/31.07.2013г, въз основа на
договор от 22.08.2019г. сключен между „НАР“ООД и „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД,
да транспортира от обект: „ Уличен водопровод ф110 ПЕВП, кл. 98 по улица /О.Т.15-О.Т.24-О.Т.23-О.Т.22/ от водопровод ф 110 ПЕВП до О.Т. 22 и уличен водопровод ф160 ПЕВП, кл.95 по улица
/О.Т.22-О.Т.25-О.Т.-26-О.Т.27/от нов водопровод ф110 ПЕВП при О.Т.22 до СВО за
водоснабдяване на сграда в УПИ Х-2628, кв. 54а, м. „Малинова долина-1-ва, 2-ра,3-та,4-та,5та и
6 части” и уличен канал ф400 ПП/клон 80/ по улица /0.т.22-0.т.21-0.т.-20-0.т.19/ от О.Т.22 до
заустване в същ. канал ф ЮООмм /близо до О.Т.19/ за отводняване на сграда в УПИ Х-2628, кв.
54а, м. „Малинова долина- 1-ва, 2-ра,3-та,4-та,5та и 6 части”, район „Студентски”, Столична
община”,
по маршрут: от УПИ Х-2628, кв. 54а, м. „Малинова долина” - по ул. „Проф. д-р Иван Странски“,
бул. „Симеоновско шосе“, ул. „Стоян Михайловски“, бул. „Пейо К. Яворов”, бул. „Ситняково“,
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-70/13.03.2019г. сключен между „БОЙЧИНОВ 2004“ЕООД и „СОФИНВЕСТ”
ЕООД да приеме строителни отпадъци и земни маси, както следва:
Изчислени прогнозни количества на
Образу
образуваните отпадъци
вани от
юридическо
Код
Основание за
СМР
Съоръжение
лице, ЕТ
съгласно
куб.
предаване
на
и/или
площадка
оператор на
наредба по Наименование
м.
тонове
отпадъка
премах
площадката
чл.З, ал.1
ване
ЗУО
гр. София,
Софинвест
Договор
СМР
170101
бетон
4,25
кв.
ЕООД
№ Д-УШ-70/
Враждебна
13.03.2019г.
гр. София,
Софинвест
Договор
СМР
170506
драгажна маса
80
кв.
ЕООД
№ Д-УШ-70/
Враждебна
13.03.2019г.
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