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СТОЛИЧНА ОБШИНА
РАЙОН СТУДЕНТСКИ
5-1700 СОФНЯЬЪЛГАРИПЕЛ 868 31 24 ФАКС **«61 1**ч»о* го*

НАПРАВЛЕНИЕ

Район Студентски
ж к. Студентски град. бл 5
Тел.:02/ 868 71 84: 868 73 08
№: Към РСТ20-ТД26-409-[8]
от 02.09 2020г.
Интернет адрес www studentski t>g
Личен код KBE136899DB

|| IIII |Ш1111|||1!|| IIIIIIII

Разрешава се на .Л-ТРАНС-С” ЕООД, Е Ж 131564683 с адрес шГуправление: гр. София, р-н
„Кремиковци“, ж, к. „Враждебна”, ул. „3-та“ № 49, Решение №12-РД-К78-03/30.08.2019г., въз основа на
Договор от 28.08.2020г. сключен между „ПОЛАРИС 28” ЕООД и „АЛФА СТРОЙ” ЕООД, договор от
10.08.2020г. сключен между „АЛФА СТРОЙ” ЕООД и ООД, и „Л-ТРАНС-С” ЕООД, да транспортира от
обект: „Жилищна сграда с подземен гараж в , находяща се УПИ VI1I-2610, кв. 50, м. „Малинова долина-1ва, 2-ра,3-та,4-та,5-та и 6-та части”, район „Студентски”, Столична община”,
по маршрут: от УПИ VH1-2610, кв, 50, м. „Малинова долина” - по ул. „Гдуард Генов“, бул. „Симеоновско
шосе“, бул. „Пейо К. Яворов”, бул. „Ситняково“, бул. „Мадрид“, бул. „Ботевградско шосе“, кв.
„Враждебна”- депо Враждебна,
1. До съоръжение/ площадка за третиране на отпадъци на «СОФИНВЕСТ” ЕООД
до съоръжение/площадка за третиране на отпадъци на „СОФИНВЕСТ” ЕООД с Решение № 12-ДО-134203/20.12,2016г. на РИОСВ-София, гр. София, район Кремиковци, кв. Враждебна, с договори № Д-VIH347/05.11.2019г. и № Д-VIII-ll 7/10.04.2019г. сключен между „Л-ТРАНС-С” ЕООД и „СОФИНВЕСТ”
ЕООД да приеме строителни отпадъци/земни маси, както следва:
Изчислени прогнозни количества на
Образу
образуваните отпадъци
юридическо
вани от
Основание за
Код
Съоръжение
лице, ЕТ
СМР
куб.
предаване на
съгласно
площадка
оператор на
и/или
м. тонове
наредба по Наименование
отпадъка
площадката
премах
чл.З, ал.1
ване
ЗУО
гр. София,
Софинвест
Договор
170904
смесени
5.2
89,62 кв.
СМР
ЕООД
№ Д-УШ-347/
отпадъци
05.11.2019г.
Враждебна
гр. София,
Софинвест
№ Д-VIII-ll 7/
170504
СМР
почва и камъни 2200 11567 кв.
ЕООД
10.04.2019г.
Враждебна

АРХ. ДИАН ДИМ0В
Главен архитекщна СО - район ,Студентски
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Документът се издава в 2 (два) оригинални екземпляра един за подателя и еоин за адресата, който го получава
на хартиен носител.
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