СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “ВЪЗРАЖДАНЕ”
гр. СОФИЯ 1303, бул/йл^Станболнйеии*' № 63

тел. 9614364, ф. 9370794

НАПРАВЛЕНИЕ 04/31,05.2017г,

Разрешава се на ‘ВОЛАН 98"’ ООД, с регистрационен документ № 12-РД-1435-01 от
08.06 2016г на Директора на РИОСВ-София
/фирма.

Номер ма разрешението ипи регистрационния документ по чя, 35 ЗУО/

въз основа на Договор от 03 02.2017г и анекс към договора от 05 05,2017 г между
„ВОЛАН 98" ООД и „СОФИНВЕСГ ЕООД( Решение №12-ДО-1342-03/20.12,2016г на
Директора на РИОСВ-София) за депониране на строителни отпадъци.
Да транспортира от обект, „Разрушаване на сгради t административен адрес уп
„Пиротска" № 73. УПИ 11-12, кв, 181. м. „Западна направление1', район „Възраждане’ -СО,
гр,София строителни отпадъци
по маршрут; в съответствие с Наредба за управление на отладъците и поддържане и
опазване на чистотата на територията на Столична Община,
Начална точка: ул. „Пиротска“ №73
От начална си точка транспортната техника за превоз на строителни отпадъци и
земни маси ще поеме на юг по ул, <,Шар планина" до аливане в бул, „Тодор Александров1'
По него поема по бул „ Иван Иванов“ и на кръстовището с бул „Сливница1- поема на
запад по бул. „ Сливница1до пл, „Сточна гара", след което по улг „Вяадайска река“ на
североизток продължава до ул, „Зидарска“ и по ул Градинарска“ стига до ул
„ Резбарска“. Движението продължава до пресичане на ул „Резбарска" е източна посока с
бул,* Владимир Вазов“ и от там по бул. Владимир Вазов" до пресичане с
бул.„Ботевградско шосе”= Транспортирането продължава по бул „ Ботевградско шосе" до
края на кв. „Враждебна“, където поема по ул „8-ма“ и достига до крайната точка - до
съоръжение/ площадка на „СОФИНВЕСТ ЕООД (с Решение №12-ДО-1342-03 от
20 12.201бг на Директора на РИОСВ-София), гр. София, район „Кремиковци", кв.
„Враждебна“ ,
както следва,

1)
2)
3)
4)
5)

Код 170102-тухл и Код 170101 - бетон Код 170103- керемиди Код 170107 - смесени отпадъци Код Т70506 - земни маси
код и наименование, СЬгпаснС нзсоДбйТв по чл 3, ал. ) ЗУф

София 37 .05.2017г
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