РАЙОН
СТУДЕНТСКИ

СТОАИЧНА ОБШИНА
РАЙОН СТУДЕНТСКИ

СТУМНТСКИ ГРАД БЛОК 5 1 7 0 0 СОФИЯ БЪЛГАРИЯ-ТЕЛ. 868 31 24 ФАКС 868 61 16 «-moil:

Район Студентски
у. к Студентски град. бл i
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НАПРАВЛЕНИЕ
Разрешава се на „СПАСОВИ ТРАНС” ЕООД, ЕИК 204330976 с адрес на управление: гр. София,
район „Студентски“, бул. „Андрей Ляпчев” №11, ет. 6, ап. 34, Решение №12-РД-182200/28.02.2018г. (Договор от 05.07.2019г. сключен между „ГЛОБУС 2000“ЕСЮД-Възложител и
,,ЕЛЕКТРОБИЛД“ООД-Изпълнител), въз основа на Договор 14.11.2018г. сключен между
„ЕЛЕКТРОБИЛД“ООД и „СПАСОВИ ТРАНС” ЕООД,
да транспортира от обект: „Външно електрозахранване с кабелни линии НН-1 kV за „Жилищна
сграда с подземни гаражи, находяща се в УПИIII-6047,6050,6356,6257, кв. 15Б, м. „Дървеница“,
район „Студентски“, Столична община,
по маршрут: от УПИ III-6047, 6050, 6356, 6257, кв. 15Б, м. „Дървеница“ - по ул. „Пловдивско
поле“, бул. „Климент Охридски“, бул. “Д-р Г. М. Димитров“, бул. „Асен Йорданов“, бул.
„Шипченски проход“, ул. „Иван Димитров-куклата“, ул. „Слатинска“, 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”, въз
основа на Договор № Д-VIII-l 36/02.05.2018г. сключен между „СПАСОВИ ТРАНС” ЕООД и
„СОФИНВЕСТ” ЕООД да приеме строителни отпадъци и земни маси, както следва:
Образ
увани
от
СМР
и/или
према
хване
СМР

Изчислени прогнозни количества на
образуваните отпадъци
Код
съгласно
куб.
наредба
Наименование
м.
тонове
по чл.З,
ал.1 ЗУО
170506

Драгажна маса

40

64

Съоръжение
площадка

гр. София,
кв.
Враждебна

юридическо
лице, ЕТ
оператор на
площадката
Софинвест
ЕООД

Основание за
предаване на
отпадъка
Договор
№ Д-УШ-136/
02.05.2018г.

ИНЖ. ВАНЯ МАКСИМОВА
За Началник отдел УТКР, СО Заповед № РСТ19-РД09-153/16:

Документът се издава в 2 (два) оригинални а & т в щ гв ^ е д и н за подателя и един за адресата, който го
получава на хартиен носител.

