РАЙОН
СТУДЕНТСКИ

СТОЛИЧНА ОБШИНА
РАЙОН СТУДЕНТСКИ

НАП РАВЛЕН ИЕ
Разрешава се на ..АБГ1 ГРУП" ЕООД. 1£ИК 201937490 с адрес на управление: гр. София, ж. к „Хаджи
Димитър”, ул. „Никола Войновски” № 35, ет. 4. ап. 10, Регистрационен документ № 12-РД-155900/22.04.2016г.. въ »основа на Договор от 30.06.2016г. сключен между “НОВА БИЛД ИНВЕСТ" ЕООД и
„АБП ГРУП" ЕООД
да транспортира от обект: Кабелни линии НН IkV за „Ниско, свободно, триетажно (М+2) застрояване (Н
макс.-10м) на сграда за обществено обслужване в УПИ 1V-1329, кв. 150, м. „Студентски град”, район
„Студентски”, Столична община,
l.Ha площадка за третнпане на отпадъци на „СОФ ИНВЕСТ” ЕООД
но маршрут: от УПИ IV-1329, кв. 150, м. „Студентски град” - по ул. „Акад. Николай Стоянов, бул. 8-ми
декември”, бул. „Андрей Ляпчев”, бул. „Ал. Малинов”, бул. „Брюксел”, ул. Мими Балканска”, бул.
„Владимир Вазов”, бул. „Ботевградско шосе”, кв. „Враждебна” - депо Враждебна,
до съоръжение/площадка за третиране на отпадъци на „Софинвест” ЕООД с Решение № 12-ДО-134201/10.02.2015г. на РИОСВ-София, гр. София, район Кремиковци, кв. Враждебна, бивша кариера за инертни
материали „Пет могили” на фирма „Инжстрой”, с договор № ДЛ/Ш-218/08.06.2017г. сключен между
“НОВА БИЛД ИНВЕСТ” ЕООД и „СОФИНВЕСТ” ЕООД да приеме строителни отпадъци, както следва:
Изчислени прогнозни количества на
образуваните отпадъци
Образува
ни от
Код
СМР
съгласно
куб.м.
и/или
тонове
наредба по -1аи.меноване
премахва
чл.З, ал.1
не
ЗУО
СМР

170504

Точва и камъни

СМР

170604

13олационни
материали

Съоръжение
площадка

юридическо
лнце.ЕТ
оператор на
площадката

3,00

6.00

гр. София,
кв. Враждебна

Софинвест
ЕООД

-

0,10

гр. София,
кв. Враждебна

Софинвест
ЕООД

Основанис за
предаване на
отпадъка

Договор
№Д-УШ218/08.06.2017г.
Договор
№Д-УШ218/08.06.2017г.

2.На площадка за третиране на отпадъци на „ГЕО - МЕТАЛ ТРЕЙД” ЕООД
по маршрут: от УПИ IV-1329, кв. 150, м. „Студентски град” - по ул. „Акад. Николай Стоянов, бул. 8-ми
декември", бул. „Андрей Ляпчев”, бул. „Ал. Малинов”- пл. 3240, складова база „Софстрой“
до площадка1 за третиране на отпадъци на „Гео-метал трейд“ ЕООД с Решение № 12-Д О -124100/01.03.201 Зг. на РИОСВ-София, гр. София, район Младост1, пл.3240, складова база „Софстрой“, срещу
бл. 433, идентификатор 68134.4093.3240 с площ 2050 кв. м с договор от 12.07.2017г. сключен между
“НОВА БИЛД ИНВЕСТ” ЕООД и „ГЕО-МЕТАЛ ТРЕЙД” ЕООД, да приеме строителни отпадъци, както
следва:
Договор
ф . София,
,Гео-метап
12.07.2017г.
рклЩша база
грейд"
0,05
кабели
170411
СМР
1.0
,ч
/
ЕООД
/ Л.■*
ч
\
/'S
Район Студентски
x* i 1
//>•«>У
\ -.„чч- в»
Тел 02 ' 868 71 84 863 73 08

/

ИНЖ . ВАЛЕНТИНА СТОЕВА
Началник отдел УТКР, СО - раш,

Студентски

№ Към РСТ17-ТД26-526-15)
от 13 07 2017г
И н т е р н а т а д р е с waw sluJentski t>g
Личен код IURB479FD3
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