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НАПРАВЛЕНИЕ
Разрешава се на „ИРБОД-1” ЕООД, ЕИК 202429299, с адрес на управление гр. София, ж. к
„Красно село”, бл.182, ет.5, ап.18, Решение № 12-РД-1556-01 /02.03.2017г.(Договор от 20.01.2020г.
сключен между „НАР“ООД-Възложител и „ФЛОРАНС 9 1 “ЕО()Д-Изпълнител), въз основа на
договор от 13.06.2019г. сключен между „ФЛОРАНС 91“ЕООД и „ИРБОД-1” ЕООД,
да транспортира от обект: „Външно електрозахранване с кабели Ср. Н 20 kV за нов БКТП, нов
БКТТП 800 kVA/20/0,4 kV в УПИ Х-2628, кв. 54а и кабели НН 1 kV за жилищна сграда с подземни
гаражи в ПИ с идентификатор 68134.1609.5025, УПИ Х-2628, кв. 54а, жи лищна сграда с подземни гаражи
в ПИ с идентификатор 68134.1609.3178, УПИ 1-2628, 3178, кв. 57 и многофамилна жилищна сграда с
подземни гаражи в ПИ с идентификатор 68134.1609.1816, УПИ VI-1816, кв. 56, м. „Малинова долина-1-ва,
2-ра,3-та,4-та,5та и 6 части”, район „Студентски”, Столична община”,
по маршрут: съгласно издадено Разрешение за строеж № Б-39/31.08Л020г. - по ул. „Проф. д-р Иван
Странски“, бул. „Симеоновско шосе“, ул. „Стоян Михайловски“, бул. „Пейо К. Яворов”, бул. „Ситняково“,
бул. „Ботевградско шосе“, кв. „Враждебна”, ул. „8-ма“- площадка 3,
до съоръжение/площадка № 3 за третиране на отпадъци на „ЗЕРОН Т” ЕООД, с Решение №12-ДО-137002/13.03.2017г. на РИОСВ-София, гр. София, район „Кремиковци“, ПИ с идентификатор № 68134.8631.124,
кв. „Враждебна“, площ 66225 кв. м., въз основа на договор от 15.03.2017г. сключен между „ИРБОД-1”
ЕООД и „ЗЕРОН Т” ЕООД, да приеме земни маси, както следва:
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