РАЙОН
СТУДЕНТСКИ

СТОЛИЧНА ОБШИНА
РАЙОН СТУДЕНТСКИ

tM>«>

?

СТУДЕНТСКИ ГРАД ЬЛОК 5 1700 СООИЯ ЬЪЛГЛРИЯ ТЕЛ. 863 31 24-ОЛКС В68 61 16 e-moil: ro jo n « itudcnlvki-io.org www.tUKlcnbki.bg
Ранен Студентски
•y к Студентски град бл с.
1ел'0 2 /8 6 8 7184 86S 73 Ой
№ U M p CT18-T£j26-28?-|8l
ог 1< 12 2018г
J
Личен код О ОЕА606?400''ПЬк' ^

0 '0 9 0 1 8 7 11(53298S

НАПРАВЛЕНИЕ
Разреш ава се на „ГАРАНТСТРОЙ КОМПЛЕКТ” АД, ЕИК 175046468 с адрес на управление:
гр. София, район „Красно село“, ул. “Природа“ №4, Решение № 12-РД-1152-00/29.11.201 Зг.
(Договор от 14.09.2018г. сключен между „ЛОЗЕНЕЦЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕООД-Вьзложнтел н
„ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ-СВ“ООД „ГЕО-РОС 9 2 “ООД-Изпълнитея),ъъз основа на Договор
от 13.12.2018г. между „ГЕО-РОС 92“ ООД и „ГАРАНТСТРОЙ КОМПЛЕКТ” АД,
да транспортира от обект: „Изместване на съществуващ топлопровод ф 219/315 от терен №7,
находящ се в УПИ I, кв. 104, м. „Студентски град”, район „Студентски”, Столична община,
по маршрут: от УПИ I, кв. 104, м. „Студентски град”- по ул. „Йордан Йосифов“, ул. “Акад.
Стефан Младенов“, ул. „Никола Габровски“, бул. „Д-р Г. М. Димитров“, бул. „Драган Цанков”,
бул. „Пейо Яворов, бул. „Ситняково”, бул. „Ботевградско шосе”, кв. Враждебна, ул. „8-ма” - депо
Враждебна,
до съоръжение/площ адка за третиране на отпадъци на „СОФИНВЕСТ” ЕООД с Решение № 12ДО-1342-03/20.12.2016г. на РИОСВ-София, гр. София, район Кремиковци, кв. Враждебна с
Договор № Д-УШ -384/05.12.2018г. между „ГЕО-РОС 92“ ООД и „СОФИНВЕСТ” ЕООД да
приеме строителни отпадъци и земни маси, както следва:_____ ______________________________
Изчислени прогнозни количества на
Образу
образуваните отпадъци
вани от
юридическо
Код
Основание за
Съоръжение
СМР
лице, ЕТ
куб.
предаване на
съгласно
площадка
и/или
оператор на
м. тонове
наредба Наименование
отпадъка
премах
площадката
по чл.З,
ване
ал.1 ЗУО
СМР

170506

земни маси

301

-

гр. София,
кв.
Враждебна

Софинвест
ЕООД

Договор
№Д-УШ-384/
05.12.2018г.

Документът се издава а 2 (два) оригинални екзем т яра - един за подателя и един за адресата, който го получава на
хартиен носител.

