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НАПРАВЛЕНИЕ

Разрешава се на „JI-TPAHC-C” ЕООД, ЕИК 131564683 с адрес на управление: гр. София, р-н
„Кремиковци“, ж. к. „Враждебна”, ул. „3-та“ № 49, Решение № 12-РД-878-03/30.08.2019г., 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 , находища се УПИ VI-2629, кв. 50, м. „Малинова долина-1-ва,
2-ра,3-та,4-та,5-та и 6-та части”, район „Студентски”, Столична община”,
по маршрут: от УПИ VI-2629, кв. 50, м. „Малинова долина” - по ул. „Едуард 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-VIII347/05.11.2019г. и № Д-VHI-l 17/10.04.2019г. сключен между „Л-ТРАНС-С” ЕООД и „СОФИНВЕСГ’
ЕООД да приеме строителни отпадъци/земни маси, както следва:
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