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НАПРАВЛЕНИЕ
Разрешава се на „КОДА-ЕВ ТРАНС” ЕООД, ЕИК 200937217 с адрес на управление: гр. София,
р-н Кремиковци, ж. к „Враждебна”, ул. 2-ра” № 50, Решение №12-РД-1535-01/01.06.2016г., въз
основа на Договор 18.10.2019г. сключен между „CJIAB СТРОЙГООД и „КОДА-ЕВ ТРАНС”
ЕООД,
да транспортира от обект: „Външно ел. захранване-кабелни линии НН 1 kV за захранване на
„Ниско свободно триетажно застрояване на жилищни сгради с подземен гараж“ в УПИ VI-1315,
кв. 48, „Малинова долина-1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та части” и дооборудване на ТП „ЖСК
Научни работници“, дисп. № SF_8026 с нов трансформатор 630 kVA“, район „Студентски”,
Столична община,
по маршрут: от УПИ VI-1315, кв. 48, „Малинова долина“ - по ул. „Георги Русев“, бул.
„Симеоновско шосе“, ул. „Стоян Михайловски“, бул. „Пейо Яворов“, бул. „Ситняково”, бул.
„Мадрид“, 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 № ДЛШ1-21/21.01.2019г. сключен между „КОДА-ЕВ-ТРАНС” ЕООД и
„СОФИНВЕСТ” ЕООД да приеме строителни отпадъци, както следва:
Изчислени прогнозни количества на
Образу
образуваните отпадъци
вани от
юридическо
Код
Основание за
СМР
Съоръжение
лице, ЕТ
съгласно
куб.
и/или
площадка оператор на предаване на
наредба
Наименование
м.
тонове
отпадъка
премах
площадката
по чл.З,
ване
ал.1 ЗУО
гр. София,
Софинвест Договор
СМР
170101
бетон
0,45
кв.
ЕООД
№ Д-VIII -21/
Враждебна
21.01.2019г.
гр. София,
Софинвест Договор
СМР
170302 асфалтови смеси
0,81
кв.
ЕООД
№ Д-VIII-21/
Враждебна
21.01.2019г.
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