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НАПРАВЛЕНИЕ
Разреш ава се на „JI-TPAHC-C” ЕООД, ЕИК 131564683 с адрес на управление: гр. София, р-н
„Кремиковци“, ж. к. „Враждебна”, ул. „3-та“ № 49, Решение №12-РД-878-03/30.08.2019г., въз
основа на Договор от 01.11.2019г. сключен между „СТАТУС-Н” ООД и „Л-ТРАНС-С” ЕООД,
да транспортира от обект: „Уличен водопровод ф110 ПЕВП/кл.98/ по улица /О.Т.22-О.Т.23О.Т.24-О.Т.15/ от същ. водопровод ф500-чугун по ул. „Проф. д-р Иван Странски“ до СВО за
водоснабдяване на сграда в УПИ VIII-2177 и УПИ 1X2178, кв. 54а, м. „Малинова долина“ и
Уличен канал фЗОО-ПП /кл.9/ по улица /О.Т.22-О.Т.23-О.Т.24-О.Т.15/ от СКО на УПИ VIII-2177 и
УПИ IX-2178, кв. 54а, до същ. канал фЮОО по ул. „Проф. д-р Иван Странски“ за отводняване на
УПИ VIII-2177 и УПИ IX-2178, кв. 54а м. „Малинова долина“, район „Студентски”, Столична
община”,
по маршрут: от УПИ VIII-2177 и УПИ IX-2178, кв. 5 4 а , м. „Малинова долина” - по ул. „Проф. др 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/площ адка за третиране на отпадъци на „СОФИНВЕСТ’ ЕООД с Решение № 12ДО-1342-03/20.12.2016г. на РИОСВ-София, гр. София, район Кремиковци, кв. Враждебна, въз
основа на договор №
Д-УШ-347/05.11.2019г. сключен между „Л-ТРАНС-С” ЕООД и
Изчислени прогнозни количества на
Образу
образуваните отпадъци
вани от
Код
СМР
съгласно
куб.
и/или
наредба по Наименование
м. тонове
премах
чл.З, ап.1
ване
ЗУО
СМР

СМР

170302

170506

асфалтови
смеси

20

-

драгажна маса

1000

-
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ИНЖ. ВАЛЕНТИНА СТОЕВА
Началник отдел УТКР, СО - райо
Документът се издава в 2 (два) оригинали,

Съоръжение
площадка

гр. София,
кв.
Враждебна
гр. София,
кв.
Враждебна

юридическо
лице, ЕТ
оператор на
площадката
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ЕООД
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ЕООД
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един за подателя и един за адресата, който го получава
Тшхартиен носител.

