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НАПРАВЛЕНИЕ

Разрешава се на „ПЪТНА ЛАБОРАТОРИЯ” ЕООД, Е Ж 203335874, със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична, район „Младост“, ж. к „Младост 1“, бул.
„Йерусалим“ № 12, Решение № 12-РД-1717-01/10.04.201 Вг,,(Договор № 011-8/17.02.2020г.
сключен между НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“-СОФИЯ и
„БУЛСТРОЙГРУП“ЕООД), въз основа на Договор от 14.02.2020г. сключен между „БУЛСТРОЙ
ГРУГГЕООД и „ПЪТНА ЛАБОЛАТОРИЯ” 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 образованиеобщественообслужващи функции на ВУЗ, кв. 150, м. „Студентски град“, район „Студентски“,
Столична община,
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
„Кремиковци“,
до съоръжение/ площадка1 за третиране на отпадъци на „СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР ЗА МЕТАЛИ”
АД, с Решение №>12-ДО-1352-00/09.04.2014г. на РИОСВ-София, гр. София, район Кремиковци,
поземлен имот 681.34.8275.62, кв. 71а(предходен план №73), м. ЗСК Кремиковци, с обща площ
80927 кв. м., въз основа на Договор от 21.02.2020г. сключен между „БУЛСТРОЙ ГРУП“ЕООД и
„СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР ЗА МЕТАЛИ” АД да приеме строителни отпадъци, както следва:
Изчислени прогнозни количества на
Образу
образуваните отпадъци
юридическо
вани от
Основание за
Код
лице, ЕТ
СМР
Съоръжение
предаване на
съгласно
куб.
и/или
площадка
оператор на
отпадъка
тонове
наредба
Наименование
м.
площадката
премах
по чл.З,
ване
ал.1 ЗУО
„Сервизен
гр. София,
Договор
център за
170202
СМР
стъкло
7,31
18,28 м. ЗСК
от21.02.2020г.
Кремиковци метали“АД
„Сервизен
гр. София,
Договор
14,16 м. ЗСК
център за
СМР
170201
дървесен материал 18,88
от21.02.2020г.
Кремиковци метали“АД

получава на хартиен носител.

