СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “ ВЪЗРАЖДАНЕ”
гр. СОФИЯ 1303, бул."Ал.Стамболийски" № 62

тел. 9814364, ф. 9870794

НАПРАВЛЕНИЕ 05/31.05.2017г.

Разрешава се на “ЕЛ ТРАНС 2015“ ЕООД, с регистрационен документ № 12-РД-1626-00
от 09.08.2016г.на Директора на РИОСВ-София.
/фирма.

Номер на разрешението или регистрационния документ по чл. 35 ЗУО/

въз основа на Договор от 12.04.2017г. между „ИКИ БИЛДИНГ-2017" ООД и „Сердика-22“
ЕООД; Договор от 24.04.2017г. между „Валмекс" ЕООД и „Сердика-22" ЕООД; Договор от
15.05.2017г. межцу „Валмекс“ ЕООД и „ЕЛТРАНС 2015“ ЕООД и Договор от27.04.2017г
между„ ЕЛ ТРАНС 2015“ ЕООД и „ ЗЕРОН Т“ ЕООД( решение №12-ДО-1370-01/25.09.15г)
за приемане на земни маси.
Да транспортира от обект: „Укрепване на масов изкоп с шлицови стени за извършване
на археологически разкопки-пълно археологическо разкриване“ с административен адрес
ул. „Отец Паисий“ № 61-63-65, УПИ XIV-12.13.14/ ПИ с идентификатор 68134.302.530/ кв.
156, м. „Зона Б-З“, район „Възраждане“-СО, гр.София земни маси
по маршрут: в съответствие с Наредба за управление на отпадъците и поддържане и
опазване на чистотата на територията на Столична Община.
Начална точка: ул. „Отец Паисий" №61-63-65
От начална си точка транспортната техника за превоз на земни маси ще поеме на юг
до ул. „Цар Симеон“, по ул. „ Цар Симеон" до вливане в ул. „Опълченска“. На
кръстовището с бул. „ Княгиня Мария Луиза“ транспортната техниката се отправя по бул.
„ Мария Луиза“ към надлез „ Надежда". От там по бул. „ Рожен" стига до кръстозището с
бул. „История Славянобългарска “ . По бул. „ История Славянобългарска“ поема на запад
до ул. „ Каменоделска“ и по нея до ул. „Малашевска“. Маршрутът продължава по ул.
„Рояк“ и ул. „Пет могили" до Площадка „ Находище Пет могили-Запад“ , гр. София (с
Решение №12-ДО-1370-00 от 17.10.2014г. на Директора на РИОСВ-София)
както следва:
1) Код 170506-зем ни маси
код и наименование, съгласно наредбата по чл. 3. ал. 1 ЗУО

София 31.05.2017г.
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