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НАПРАВЛЕНИЕ № РТР18-ТД26-.23.66/...... .....'..t.........

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

(Регистрационен индекс, дата)

Разрешава се на „ГЕ Л А К “ ООД, Разреш ение №12-РД-1301-04/02.03.2017г.
/фирма/

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

Въз основа на Договор № РТР18-ДГ55-9/08.10.2018г. между "ГЕЛАК" ООД" ЕИК 121002176 и район
"Триадица"-СО ЕИК 0006963270507,
да транспортира от обект: „И зграж дане на канализационни клонове - кл. 94 Ф400ПП, кл. 101
Ф500ПП, кл. 103 Ф500ПП и съпътстващ и водопроводи - гл. кл. IX Ф200 ПЕВП по улици от
СКО за УПИ II- 579, 595, 726, кв.бА през О.Т.263 до О.Т. 263А на ул. "Златн и мостове",
кв."М ан асти рски ливади-изток" от обект "Водоснабдяване и отводняване на кв. 6А, кв. 9 и кв.
22, м. "М анастирски ливади-изток", СО -район "Т риадица"
по марш рут в съответствие с Наредба за организация на движението на територията на Столична
община
до съоръж епие/площ адка: депо „Враждебна”- площадка за третиране на строителни отпадъци на
„Веда Метал” ЕООД, Договор от 08. 11.2017г.
/адрес Номер на разрешението или регистрационния документ по чл. 35 ЗУО на оператора на площадката/

както следва:
1) 17 01 01 Бетон
код и наименование, съглаено наредбата по чл. 3, ал. I ЗУО

.........0,41............

...... 0,92..........

прогнозни количества-мЗ

тон

И

до съоръж ение/площ адка: депо „Враждебна”- площадка за третиране на строителни отпадъци на
„Софинвест” ЕООД, Разрешение № 12-ДО-1342-03/20.12.2016г.
/адрес Номер на разрешението или регистрационния документ по чл. 35 ЗУО на оператора на площадката/

както следва:

2) 17 03 02 Асфалтови смеси

.........33,56.............

код и наименование, съгласмо наредбата по чл. 3, ал. I ЗУО

прогнозни количества-мЗ

3) 17 05 04 Трошен камък
код и наименование, съгласно наредбата по чл. 3. ал 1 ЗУО

4) 17 05 06 Земни маси
код и наименование, съгласно наредбата по чл 3, ал 1 ЗУО

„ , _

София, 09.10.2018год.

...... 77,19...........
тон

.........135,65...........................217,04..........
прогнозни количес тиа-мЗ^

г

тон

.........3881,8.... . / ; ^ ^ ^ ~ ^ 4 ^ 3 4 , 6 5 .........
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