СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “ ВЪЗРАЖДАНЕ”
гр.Софня 1000, бул."A.I.С там болийски" .Vs62, тсл.9814364, ф.9870794, e-mail : info'ajso-vazrajdane.bg

Н А П Р А В Л Е Н И Е № 182/20.11.2019 г.

Разрешава се на „Л-ТРАНС-С“ ЕООД, с регистрационен документ № 12-РД -878-02 от
13.05.2016 г. на Директора на РИОСВ-София.
/фирма,

Номер на разреш ението или регистрационния документ по чл. 35 ЗУО/

въз основа на Договор от 07.1 1.2019 г. между „КАМЕЛОТ“ ЕООД и
„СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 2013“ ЕООД за разрушаване на сграда, Договор от 07.11.2019 г.
между „СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 2013“ ЕООД и „Л-ТРАНС-С“ ЕООД за събаряне на сграда и
транспорт на строителни отпадъци от разрушаването на депо, Договор № Д-УШ-347/ 05.11.2019 г.
между „Л-ТРАНС-С“ ЕООД и „СОФИНВЕСТ“ ЕООД( Решение № 12-ДО-1342-03/20.12.2016г на
Директора на РИОСВ- София за приемане на строителни отпадъци).
Да транспор тира от обект: „Разрушаване на съществуваща жилищна сграда“, находящи се
в имот УПИ XIV-7, кв. 113, м. „Зона Б-3“ по плана на гр. София, район „Възраждане“-СО“, с
административен адрес ул. „ Софроний Врачански“ № 91
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. „ Софроний Врачански“ № 91
От началната си точка транспортната техника за превоз на строителни отпадъци ще поеме
към бул. „Сливница“, бул. „Данаил Николаев“, мост „Чавдар“, бул. „Владимир Вазов“, ул. „8-ма“
и до крайната точка - гр. София, обл. Софийска, Столична община, район „Кремиковци“, кв.
„Враждебна“, кадастрални листове 230,231,232,253,254 и 255 по кадастралния план на гр. София,
имот с идентификатор № 68134.8631.111, бивша кариера за инертни материали „Пет могили“ на
фирма „Инжстрой“ ЕООД (Решение № 12-ДО-1342-03/20.12.2016г. на Директора на РИОСВСофия), както следва:
1) Код 17 01 01 - бетон
3) Код 17 01 03 - керемиди, плочки, фаянсови и керам. изделия
6) Код 17 09 04 - смесени отпадъци от строителство и събаряне,
различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03
код и наименование, сьгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО

прогнозни количсства - M3,

тонове

25,00 т.
13,00 т.
42,20 т.

