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Район "(Срасно село"
Сголмчна община

Per, № PKC19-Tfl26-527-[3J
Регистриран на 24.0-1.2019
Код за достъп: UNT163D89DE
на адрес http://krasnoselo.net/
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НАПРАВЛЕНИ Е РЕГ. ИНД. РК С19-ТД26-527-(2)/24.04.2019 г.
(Р егистрационен индекс, дата)

Р азр еш ав а се на „МК ТРАНС 2010“ ЕООД с регистрационен документ №
12-РД-1327-03 от 17.08.2016 г. на РИОСВ - София и допълнение на регистрацията с
решение № 12-РД-1327-04 от 03.02.2017 г. за транспортиране на строителни
отпадъци
/ф ирм а. Н ом ер на разреш ението или регистрационен док ум ен т по чл. 35 ЗУ О /

въз основа на Договор от 10,04.2019 г. с „М ЕГАТУРС - 1“ ЕООД
Да транспортира от обект: Събаряне на сграда с площ 63 m2 в собствен ПИ с
идентификатор 68134.205.996.1, УПИ 1-996, кв. 40, м. „ж.к. Бели Брези“, ул,
„Лерин“ № 54, район „Красно село“, гр. София
по марш рут в съответствие с Наредба за организация на движението на
територията на Столична община: от ул. „Лерин“ № 54 - ул. „Пр°Ф- д-р Дим.
Атанасов“ - ул. „Н иш ава“ - ул. „Дойран“ - ул. „К ю стендил“ - ул. „О течество“ - ул.
„Григор Начевич“1- бул. „Акад. Иван Гешов“ - бул. „Константин Величков“ - бул.
„Сливница“ - бул. „Ген. Данаил Николаев“ * бул. „Ботевградско ш осе“ - кв.
„Враждебна“
въз основа на:
Договор от 09.05.2018 г. със „СОФ ИНВЕСТ“ ЕООД
до съоръжение/площ адка на „СОФ ИНВЕСТ“ ЕООД с Решение № 12-ДО -1342-03
от 20.12.2016 г. на РИОСВ - София, гр. София, район „Кремиковци“, кв.
„Враждебна“ .
/адрес. Номер на разрешението или регистрационен документ по чл. 35 ЗУО иа оператора на площадката/

както следва:
1) Код 170102-тухли-60мЗ
2) Код 170102-керемиди-4т
3) Код 170201-дървесен материал-Ю мЗ
код и наим енование съгл, наредбата по чл. 3 , ал. 1 ЗУ О , прогнозни количества - m3, тонове

ИНЖ. ВЕСКА САВОВА
Главен инженер на район “Красно с% о/V '.
\ J
'■ ^Офи?'Изготвил:
Инж. Симон Вапорджиян
Старши експерт “Ел. инсталации
24.04.2019 г.
~ г

