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НАПРАВЛЕНИЕ
Разреш ава се на „ДОНКОВИ” ЕООД, ЕИК 131351436 със седалище и адрес на управление:
обл.София(столица), общ. Столична, с. Негован, ул. „Донковн” №11, Решение №12-РД-157100/10.05.2016г.(Договор от 06.05.2018г. сключен между Васил Йорданов Йорданов“-Възложител
и АУРЕУС ИНВЕСТ ЕООД-Изпълнител) въз основа на Договор от 05.11.2019г. сключен между
„АУРЕУС ИНВЕСТ“ЕООД и ,ДОНКОВИ” ЕООД,
Да транспортира от обект: Разрушаване на две двуетажни масивни жилищни сгради и една
едноетажна в УПИ X III-622, 907, кв. 6, м. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“, район „Студентски”,
Столична община“,
по марш рут: от УПИ XIII—622, 907, кв. 6, м. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“- по ул. „Проф. Георги
Златарски“, бул. „Симеоновско шосе“, ул. „Стоян Михайловски“, бул. „Пейо К. 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 №12Д0-1342-03/20.12.2016г. на РИОСВ-София, гр. София, район Кремиковци, кв. „Враждебна”, въз
основа на Договор № Д-УШ-285/05.08.2019г. сключен между „ДОНКОВИ”ЕООД и
„СОФИНВЕСТ”ЕООД да приеме строителни отпадъци и земни маси, както следва:
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Документът се издава в 2 (два) оригинални екземпляра - един за подателя и един за адресата, който го получава на
хартиен носител.

