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НАПРАВЛЕНИЕ
Разрешава се на „ВОЛФ 2009” ЕООД, ЕИК 200456785, седалище и адрес на управлението:
област София(столнца), община Столична, гр. София, район „Витоша”, „Околовръстно шосе” №
4(зад OMV-Бояна), Решение №12-РД-932-03/17.11.2020г. (Договор№ЗОП-8/19.02.2021г. сключен
между УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО/УНСС/-Възложител
и „РАСТЕР-ЮГ"ОО,Д-Изпълнител), въз основа на Договор №25/01.08.2021г. сключен между
„РАСТЕР-ЮГ“ООД и „ВОЛФ 2009” ЕООД,
да транспортира от обект: „Изпълнение на инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР на
Студентско общежитие Блок 55-Г на П“ССО“ към „УНСС“, в поземлен имот с идентификатор
68134.1606.2104.1, планоснимачен район Южна градска територия 3-та част, планоснимачен №
2104, УПИ I, кв.№ 250, м. „Студентски град“, район „Студентски“, Столична община“,
1.До до съопъженне/площадка за третиране на отпадъци на „1У1К ИНЖ ЕНЕРИНГ 2002”
ЕООД
по маршрут: от УПИ I, кв. 250, м. „Студентски град“- по ул. „проф. Храбър Попов“, ул. „Васко
Абаджиев“, ул. Проф. д-р Иван Странски“, бул. „Симеоновско шосе“, бул. „П К. Яворов“, бул.
„Михай Еминеску“, бул. „Ситняково“, бул. ’’Ботевградско шосе”, кв. „Враждебна”, местност
„Долчето“- площадка 1,
до площадка 1 за третиране на отпадъци на „МК ИНЖЕНЕРИНГ 2002” ЕООД, Решение № 12ДО-1450-01 /22.04.2019г. на РИОСВ-София, гр. София, район Кремиковци, кв. „Враждебна“,
местност ,Долчето“, поземлен имот с идентификатор 68134.8574.11 с площ 310137, въз основа
на Договор от 06.01.2021г. сключен между „ВОЛФ 2009” ЕООД и „МК ИНЖЕНЕРИНГ
2002”ЕООД да приеме строителни отпадъци/земни маси, както следва:
Изчислени прогнозни количества на
Образу
образуваните отпадъци
юридическо
вани от
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5,942 кв.“Враждебна“ Инженеринг
тухли
СМР I70102
24.09.2020г.
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2002“ЕООД
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0,004
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2002“ЕООД
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Документът се издава в 2 (два) оригинални екземпляра - един за подателя и един за адресата, който се
получава на хартиен носител.

