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НАПРАВЛЕНИЕ
Разрешава се на „ИВКОМПЛЕКТ” ЕООД, ЕИК121105144 със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н Подуяне, ж. к „Хаджи Димитър“, ул. „Георги Илиев“, бл. № 131, вх. В, ет.5, ап. 74,
Решение № 12-РД-1472-01/19.10.2016г. (Договор № РСТ20-ДГ68-12/11.03.2020г. сключен между
СО-район „Студентски“ и „ОПМ ИНВЕСТ“ООД; договор от 03.08.2020г. сключен между
„ОПМИНВЕСТЮОД-Възложител и „АРГОГРУПЕКЗАКТ” ООД-Изпълнител), въз основа на
договор от 04.08.2020г. сключен между „АРГОГРУП ЕКЗАКТ”ООД и „ИВКОМПЛЕКТ5ЕООД,
да транспортира от обект: „Изграждане на улица в участъка от ул. „Георги Русев“(О.Т.221 до
границата на УПИ XIII-3063), кв. 23, м. „Малинова долина“, район „Студентски“, Столична община,
по маршрут: от УПИ XIII-3063, кв. 23, м. “Малинова долина“ - по ул. „Георги Русев“, бул. „Симеоновско
шосе“, „Околовръстен път“, бул. Александър Малинов“, бул. „Цариградско шосе“, автомагистрала
„Тракия“ - Нови хан, общ. Елин Пелин,
площадка1 за третиране на отпадъци на „ИВКОМПЛЕКТ” ЕООД, с Решение Ш2-ДО-139901/14.11.2016г. на РИОСВ-София, обл. София: общ. Антон, общ. Божурище, общ. Ботевград,
общ. Годеч, общ. Горна Малина, общ. Долна баня, общ. Драгоман, общ. Елин Пелин, общ.
Етрополе, общ. Златица, общ. Ихтиман, общ. Копривчица, общ. Костенец, общ. Мирково, общ.
Пирдоп, общ. Правец, общ. Самоков, общ. Своге, общ. Сливница, общ. Чавдар, общ. Челопеч,
въз основа на договор от 04.08.2020г. сключен между „АРГОГРУП ЕКЗАКТ’ООД и
„ИВКОМПЛЕКТ’ ЕООД, да приеме земни маси/строителни отпадъци, както следва:
Изчислени прогнозни количества на
Образ
образуваните отпадъци
увани
от
Код
куб.
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хване ал.1 ЗУО
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площадка 1
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площадка!

юридическо
Основание
лице, ЕТ
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оператор на на отпадъка
площадката
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от
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04.08.2020г.
„Ивкомплект“ Договор
от
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04.08.2020г.
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