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НАПРАВЛЕНИЕ
Разрешава се на „ПЪТНА ЛАБОРАТОРИЯ” ЕООД, ЕИК 203335874, със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична, район „Младост“, ж. к М ладост 1“, бул. „Йерусалим“ №
12, Решение №12-РД-1717-01/10.04.2018г. (Договор от 01.11.2019г. между „БУЛСТРОЙ
ПРОПЪРТИС“ЕООД - Възложител и „БУЛСТРОЙГРУП“ЕООД - Изпълнител), въз основа на Договор
от 01.11.2019г. сключен между „БУЛСТРОЙ ГРУ1ГЕООД и „ПЪТНА ЛАБОРАТОРИЯ” ЕООД,
да транспортира от обект: „Външно електрозахранване с кабелни линии СрН 20 kV чрез разкъсване
в участък между съществуващи ТП „ул. Акад. Христо Данов“№ 11“ Д №12-875 до нов ШТП в
сграда и оборудване на нов ШТП lx800kVA,20kV/0,4 с трансформатор 400kVA и кабелни линии
НН lkV от нов ШТП до ГЕТ на „ Високоетажна сграда със смесено предназначение /м+5/, /м+6/ с
магазини и подземно ниво, находяща се в УПИ VI-2719,2720, кв. 48, м. „Студентски град“, район
„Студентски”, Столична община,
по маршрут: от УПИ VI-2719,2720, кв. 48, м. „Студентски град4'- по ул. „Проф. арх. Петър Ташев“, ул.
„Никола Габровски“, ул. „Стоян Михайловски“, бул. „П. К. Яворов“, бул. „Михай Еминеску“, бул.
„Ситняково“, бул. ’’Ботевградско шосе”, м. ЗСК „Кремиковци“-депо Кремиковци,
до съоръжение/ площадка 1 за третиране на отпадъци на „СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР ЗА МЕТАЛИ” АД, с
Решение №12-ДО-1352-00/09.04.2014г. на РИОСВ-София, гр. София, район Кремиковци, поземлен имот
681.34.8275.62, кв. 71а, м. ЗСК Кремиковци, въз основа на Догоаор от 17.10.2019г. между „БУЛСТРОЙ
ГРУП“ЕООД и „СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР ЗА МЕТАЛИ” АД да приеме строителни отпадъци и земни маси,
както следва:
Образ
Изчислени прогнозни количества на
образуваните отпадъци
увани
юридическо
от
Код
Основание за
Съоръжение
лице, ЕТ
СМР съгласно
куб.
предаване на
площадка
оператор на
и/или наредба
Наименование
м.
тонове
отпадъка
площадката
према по чл.З,
хване ап.1 ЗУО
гр. София,
„Сервизен
Договор
170302
асфалтови смеси
24
м. ЗСК
СМР
10
център за
Ог 10.10.2018г.
Кремиковци метали“АД
гр. София,
„Сервизен
Договор
286
СМР
170506 драгажна маса
617,60 м. ЗСК
център за
От 12.09.2018г.
Кремиковци метали“АД
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