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НАПРАВЛЕНИЕ
Разрешава се на „СТРУКШВО” ООД» ЕИК 201657645, с адрес на управление гр. София, ж. к.
„Младост 2“, бл.257Б-партер, Решение №12-РД-1942-0О/27.О5.2О19г., въз основа на Договор
16.01.20201*. сключен между „КОНТРАКТ СИТИ“ООД и „СТРУКТИВО” ООД,
да транспортира от обект: „Жилищна сграда с подземни гаражи в поземлен имот с идентификатор
68134.1608.3471, УПИ VII - 3471» кв. 47, м. „Малинова долина-1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та
части”, район „Студентски“, Столична община,
1Ло сьоръженис/плошадка за третиране на отпадъци на -СОФИНВЕСТ” ЕООД
по маршрут: от УПИ VII - 3471, кв. 47, м. „Малинова долина“- по ул. „Георги Русев“, 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 №12Д0-1342-03/20.12.2016г. на РИОСВ-София, гр. София, район Кремиковци, кв. „Враждебна” с
договор № Д-VIII-16/16.01.2О20Г. сключен между „СТРУКТИВО** ООД и „СОФИНВЕСТ” ЕООД
да приеме земни маси/строителни отпадъци, както следва:
Изчислени прогнозни количества на
Образу
образуваните отпадъци
вани от
юридическо
Код
Основание за
СМР
Съоръжение
лице, ЕТ
куб.
съгласно
предаване на
площадка
оператор на
и/или
Наименование
м.
тонове
наредба
отпадъка
премах
площадката
по чл.З,
ване
алЛ ЗУО
гр. София,
„Софинвест“ Договор
кв.
ЕООД
МД-УИМб/
бетон
50,2
СМР 170101
Враждебна
16.01.2020г.
гр, София,
„Софинвест“ Договор
кв.
ЕООД
№ Д-VIII-16/
4,7
СМР 170102 тухли
Враждебна
16,ОШ20г.
гр. София,
„Софинвест“ Договор
№Д-УШ-16/
ЕООД
21,4 кв.
СМР 170904 смесени отпадъци
Враждебна
16.01.2020г.
гр. София,
„Софинвест“ Договор
ЕООД
Ns Д-VIII-l 6/
19600 кв.
СМР 170504 почва и камъни
Враждебна
1б.01.2020г.
2.До съоръжеяие/плошаяка за третиране на отпадъци на ..АЛФА ТРЕЙД 1” ЕООД
по маршрут: от УПИ VII - 3471, кв. 47, м. „Малинова долина“- по ул. „Георги Русев“,, 6yi
„Симеоновско шосе“, Околовръстен път - местност НПЗ „Илиянци Изток”, площадка 1
Документът се издава в 2 (два) оригинални екземпляра - едш за подателя и едт за адресата, който се
получава на хартиен носител.

до площадка №1 за третиране на отпадъци на „АЛФА ТРЕЙД Р’ ЕООД с Решение Ха 12-ДО-140600/26.02.2016г. на РИОСВ-София, с местонахождение: гр. София, район „Сердика“, бул. „Илиянци“
№ 119, УПИ XV-33, кв. 3, местност НПЗ “Илиянци Изток“» е предназначение производствени и
складови дейности с площ 2480m3, с Договор от 16.О1.2О20Г. сключен между „КОНТРАКТ СИТИ”
ООД и „АЛФА ТРЕЙД 1“ ЕООД, да приеме строителни отпадъци, както следва:
Гр. София
.ДпфаТрейд 1“ Договор
бул,
„Илиянци“
ЕООД
от
СМР 170405 желязо и стомана
0,9
№119 -НПЗ
16.01.2020г.
“Илиянци Изток“

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

