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НАПРАВЛЕНИЕ
Разрешава се на „ЕМУ” АД, ЕИК 835013079 с адрес на управление: общ. Търговище, с.
Разбойна, Решение №15-РД-387-00/04.10.2016г., въз основа на Договор № 18-241/03.07.2018г.
сключен между „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ “АД и „ЕМУ “АД
да транспортира от обект: „Външно електрозахранване-кабелни линии НН lkV и монтаж на нов
трансформатор 800 kVA, 20/0,4 kV в ТП “Малинова долина, бл. 22“ за захранване на
„Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ И-2552, кв. 28, м. „Малинова
долина”, район „Студентски”, Столична община,
по маршрут: от УПИ II-2552, кв. 28, м. „Малинова долина”- по ул. „Георги Русев“, бул.
„Симеоновско шосе“, бул. „Пейо Яворов“, бул. „Ситняково“, бул. „Ботевградско шосе”, кв.
„Враждебна“, ул. „8-ма“ - депо Враждебна,
до съоръжение/площадка 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-УШ-258/09.08.2019г. сключен между „ЕМУ” АД КЛОН СОФИЯ и
„СОФИНВЕСТ” ЕООД да приеме строителни отпадъци и земни маси, както следва:
Изчислени прогнозни количества на
Образу
образуваните отпадъци
вани от
юридическо
Код
СМР
Съоръжение лице, ЕТ
съгласно
куб.
и/или
площадка оператор на
наредба
Наименование
м.
тонове
премах
площадката
по чл.З,
ване
ал.1 ЗУО
СМР

170302

асфалтови смеси

5,8

СМР

170506

драгажна маса

7,8

гр. София,
кв.
Враждебна
гр. София,
кв.
Враждебна

Основание за
предаване на
отпадъка

Софинвест Договор
№Д-УШ-258/
ЕООД
09.08.2019г.
Софинвест Договор
ЕООД
№ Д-УШ-258/
09.08.2019г.

Документът се издава в 2 (два) оригинални екземпляра - един за подателя и един за адресата, който го
получава на хартиен носител.

