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НАПРАВЛЕНИЕ № Към РТР18-ВК08-1905.

А

(Регистрационен индекс, дата)

Разрешава се на „МИРО ТРАНС-86” ЕООД, Разрешение №12-РД-1872-00/ 27.08.2018г.
/фирма/

/Номер на разрешението или регистрациония документ по чл. 35 ЗУО №..../

Въз основа на Договор № 05.11.2020г. между „СОФИЯ БИЛД ГРУП“ ЕООД и „Т- ТИЙМ
БИЛДИНГ“ ЕООД и Договор от 28.09.2020 г. между „Т- ТИЙМ БИЛДИНГ“ ЕООД и „МИРО
ТРАНС- 86” ЕООД, ЕИК: 203 250 840
транспортира от обект: „Вънщно ед, захранване с нов БКТП 630 Kva, 20/0.4 Kv, кабели
з.Н- 20 KV и кабели Н.Н. за обект: „я^издцщ ^града^ ^jg3jfiip^jip^£iyieH гараж и едноет.
кв.
м.
Сграда на рампата на подземен гараж** в у п и хь
„Манастирски ливади- изток , р-н „Триадица -СО“, гр. София
по маршрут в съответствие с Наредбата за организация на движението на територията на Столична
община
до съоръжение/площадка: депо „кариера нови силози”- площадка за третиране на строителни
отпадъци на „ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ” АД, Разрешение № 12-ДО-1374-02/08.10.2018г.
/адрес Номер на разрешението или регистрационния документ по чл. 35 ЗУО на оператора на площадката/

както следва:
1) 17 01 07 Смеси от бетон, тухли, керемиди,
плочки и керамични изделия
/различни от упоменатите в 170106/..................
код и наименование, съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО

2) 17 03 02 Асфалтови смеси,
различни от упоменатите в 17 03 01
код и наименование, съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО

София, 04.02.2021 год.

.......185.0..........
прогнозни количества-мЗ

.........52.0.........
прогнозни количества-мЗ
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