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Разрешава се на „ЛЪЧ 2009” ЕООД, ЕИК 200951398, със седалище и адрес на управление: гр.
София, кв. „Витоша“, бл. 2,вх. 1,ап. 10, Решение Ш 2-Р Д -1717-01/10.04.201 8 г (Договор Ns ОП5/17.02.2020г. сключен меж ду НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“СОФИЯ и Е Т„ РЕАЛЕ - АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ "), въз основа на Договор от 20.02.2020г.
сключен между ЕТ „РЕАЛЕ - АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ“ и „ЛЪЧ 2009” ЕООД,
да транспортира от обект: „Енергийно обновяване и основен ремонт на Студентско общежитие
на НСА “Васил Левски“ - блок 15 в ж. к. „Студентски град“, УПИ I-за образование-обществено
обслужващи функции на ВУЗ, кв. 150, м. „Студентски град“, район „Студентски“, Столична
община,
1. До съоръжен не/плошадка за третиране на отпадъци иа ..СОФИНВЕСТ” ЕООД
по маршрут: от УПИ I, кв. 150, м. „Студентски град“ - по ул. „Акад. Борис Стефанов“, ул. „8ми декември“, ул. „Акад. Стефан Младенов“, ул. „Никола Габровски“, бул. „Асен Йорданов“,
бул. „Христофор Колумб“, ул. „Източна тангента“, бул. „Ботевградско шосе“, ул. „8-ма“-депо
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 Хе Д-УШ-254/27.02.2020г. сключен между „ЛЪЧ 2009”ЕООД и
„СОФИНВЕСТ” ЕООД да приеме строителни отпадъци, както следва:
Изчислени прогнозни количества на
Образу
образуваните отпадъци
юридическо
вани от
Основание
Код
Съоръжение
лице, ЕТ
СМР
за предаване
куб.
съгласно
площадка j оператор на
и/или
на отпадъка
Наименование
м. тонове
наредба
f площадката
премах
по чл.З,
ване
ал.1 ЗУО
гр. София,
Договор
керемиди, плочки,
„Софинвест** Д-УШ-254/
фаянсови и
2,33
5,68 кв.
СМР
170103
27.02.2020г.
Враждебна
ЕООД
керамични изделия
гр. София,
смеси от бетон,
Договор
„Софинвест“
33,45
63,56 кв.
170107 тухли,керемиди,
СМР
Д-УШ-254/
плочки,фаянсови и
Враждебна
ЕООД
27,02.2020г.
керамични изделия
2.
До съорьжение/плошадка! за третиране на отпадъци на ..ЕКОЛЕНД СЪРВИЗ”ЕООД
по маршрут: от УПИ I, кв. 150, м. „Студентски град“ - по ул. „Акад. Борис Стефанов“, ул.
„Проф. д-р Иван Странски“, бул. „Симеоновско шосе“, Околовръстен път, бул. „Никола Петков“,

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

