e s s
РАЙОН
СТУДЕНТСКИ

СТОЛИЧНА ОБШИНА
РАЙОН СТУДЕНТСКИ

СТУДЕНТСКИ ГРЛД ЬЛОК 5 1700 СОФИЯ БЪЛГАРИЯ ТЕЛ. 863 31 24 ФЛКС 868 61 16 с-moil: tajoAtf ifu d cn lik .-jo .o rg v w w ^ d tn lik i.b g

Раион Сгудент ски
Студентски град бп 6

Тел 02/868 71 84 868 73 03
Ns. Кьм PC Г18-ТД26-1341 [6]
от 06 12 2018г
Интернет адрес wvww
Личен код JKDAE601542

НАПРАВЛЕНИЕ

itski bg

I

090187 641394

Разреш ава се на „НИКИ ТРАНС-08” ЕООД, ЕИК 200382961, адрес на управление: гр. София,
ж.к. Горубляне, ул. „Васил Пешев” № 32, Решение № 12-РД-1429-01/19.05.2016г. (Договор №18265/18.07.2018г.
меж ду
„ ЧЕЗ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
БЪЛГАРИЯ “АД-Възложител
и
„ЕЛМАКС"ЕООД, „КОНЯРСКИ “ЕООД - Изпълнител), въз основа на Договор 07.11.2017г.
между „КОНЯРСКИ “ЕООД и „НИКИ ТРАНС-08” ЕООД,
да транспортира от обект: „Външно електрозахранване с кабели НН1 kV на жилищна сграда с
ателиета и гаражи-етапно изпълнение-1-ви етап-кабели НН1 kV за ГЕТ А, П-ри етап кабели
НН1 kV за ГЕТ Б, находящи се в УПИ XXIV-575, 4720, кв. 5, м. „Витоша-ВЕЦ Симеоново“,
район „Студентски“, Столична община,
по марш рут: от УПИ XXIV-575, 4720, кв. 5, м. „Витоша-ВЕЦ Симеоново“- по ул. „21 -ви век“,
бул. „Симеоновско шосе“, ул. „Стоян Михайловски”, бул. „Пейо Яворов, бул. „Ситняково”, бул.
„Ботевградско шосе”, ул. „Скъта“, ул. „Александър Екзарх“, ул. „Река Велека“, бул. „Владимир Вазов“,
кв. „Враждебна“, ул. „8-ма” - депо Враждебна,
до съоръжение/ п лощ ад ка за третиране на отпадъци на „СОФИНВЕСТ” ЕООД, с Решение
№12-ДО-1342-03/20.12.2016г. на РИОСВ-София, гр. София, район Кремиковци, кв.
„Враждебна” с договор № Д-УШ-188/01.06.2018г. между „НИКИ ТРАНС-08” ЕООД и
„СОФИНВЕСТ” ЕООД да приеме строителни отпадъци и земни маси, както следва:
Изчислени
прогнозни
количества
на
Образу
образуваните отпадъци
юридическо
вани от
Основание за
Код
Съоръжение лице, ЕТ
СМР
предаване на
куб.
съгласно
оператор на
площадка
и/или
отпадъка
тонове
м.
наредба Наименование
площадката
премах
по чл.З,
ване
ал.1 ЗУО
гр. София,
Софинвест
Договор
2,52
№ Д-УШ-188/
асфалтови смеси
0,39
кв.
ЕООД
170302
СМР
01.06.2018г.
Враждебна
гр. София,
Софинвест
Договор
19,97
35,94 кв.
№ Д-УШ-188/
ЕООД
170506 земни маси
СМР
Враждебна
01.06.2018г.
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