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НАПРАВЛЕНИЕ
Разрешава се на „ТРАНСМАКС” ЕООД, ЕИК 200486682 със седалище и адрес на управление:
област Благоевград, община Петрич, с, Коларово, ул. “Антон Попов“ №22, Решение №01-РД-408\т т 2 0 П г.(Ц о го во р М Д -7 4 /2 б ,0 7 .2019г.скяючен меж ду ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТСОФИЯ-Възложюпел и „КАЛИСТРАТОВ ГРУПЮ ОД-,,М ОБИЛКАТЮОД-Изпьянител), въз
основа на Договор от 10.01.2020г. сключен между „МОБИЛКАГЮОД и „ТРАНСМАКС” ЕООД,
да транспортира от обект: „Клиника за дребни животни с учебни зали и лаборатории към
Лесотехнически университет“: I етап - Клиника за дребни животни-Блок „А“, II етап - Корпус с
учебни зали и лаборатории-Блок „Б“ в имот с планоснимачен № 2109, УПИ I-за образование, кв.
274, м. „Студентски град”, район „Студентски”, Столична община”,
по маршрут: от УПИ I-за образование, кв. 274, м. „Студентски град”- по ул. „Проф. д-р Иван
Странски“, бул. „Симеоновско шосе“, Околовръстен път, бул. „Ботевградско шосе“, кв.
„Враждебна“, ул. „8-ма“-депо Враждебна
до съоръжение/площадка 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-VIII-109/03.04.2019г. сключен между „ТРАНСМАКС” ЕООД и
„СОФИНВЕСТ” ЕООД да приеме строителни отпадъци и земни маси, както следва:
Изчислени прогнозни количества на
Образу
образуваните отпадъци
вани от
Код
СМР
съгласно
куб.
и/или
наредба
Наименование
м.
тонове
премах
по чл.З,
ване
ал.1 ЗУО

юридическо
Основание за
Съоръжение
лице, ЕТ
предаване на
площадка
оператор на
отпадъка
площадката

СМР

гр. София,
Софинвест Договор
кв. Враждебна
N° Д-VIil -109/
ЕООД
33.04.2019г.
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дървесен материал
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Документът се издава в 2 (два) оригинални екземпляра - един за подателя и един за адресата, който го получава
на хартиен носител

