___________

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ”

гр.София 1303, бул.”А л.С тамболийски’\Уа62, тел.02/9802207, 02/9802543, ф.02/9870794, e-mail: info's so-vazraidane.bg

Н А ПРАВЛЕНИЕ № 215 /08.05.2020 г.
Разреш ава се на „РОЯЛ СПИДТРАНС“ ЕООД. с регистрационен документ № 12-РД-1539-02 от
18.01.2018 г. на Директора на РИОСВ-София.
/фирма.

Н омер на разреш ени ето или регистрационния докум ент по чл. 35 ЗУСУ

въз основа на Договор № РВЕ20-ДГ55-3/19.02.2020 г. между РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНИ” СТОЛИЧНА ОБЩИНА и ОБЕДИНЕНИЯ „СТРАНДЖА-ВЪЗРАЖДАНЕ“ за строителство.
Договор от 27.04.2020 г. между ОБЕДИНЕНИЕ ..СТРАНДЖА-ВЪЗРАЖДАНЕ" и „РОЯЛ
СПИДТРАНС“ ЕООД за транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. Договор № ДVI 11-309/27.09.2019 между „РОЯЛ СПИДТРАНС" ЕООД и ..СОФИНВЕСТ“ ЕООД с
регистрационен документ № 12-ДО-1342-03/20.12.2016 г. на Директора на РИОСВ-София за
депониране на строителни отпадъци.
Да транспортира от обект: „Пететажна жилищна сграда със сутерен и подземни гаражи - СО*4 в
поземлен имот с идентификатор 68134.304.305, планоснимачен № 24, У ПИ 1-за КЖС, трафопост,
подземен гараж, Столична община, кв. 243, м. ..Зона Б-5-3“*. район „Възраждане"- СО. по плана на
София, с административен адрес ул. „Странджа** № 21-27
строителни отпадъци по марш рут: в съответствие с Наредба за управление на отпадъците и
поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична Община.
Н ачална точка: ул. „С тран д ж а“ № 21-27
От началната си точка транспортната техника за превоз на строителни отпадъци ще пое.ме
към бул. „Ал. Стамболийски*4, ул. ..Опълченска", бул. ..Сливница", бул. ..Ген. Данаил Николаев**,
бул. „Ботевградско шосе" и до крайната точка - гр. София. обл. Софийска. Столична община,
район „Кремиковци", кв. „Враждебна", кл. 230, 231, 232, 253, 254. 255 по Кадастралния план на гр.
София, бивша кариера за инертни материали „Пет могили" на фирма „Инжстрой" ЕООД (Решение
№ 12-ДО-1342-03/20.12.2016г. на Директора на РИОСВ- София), както следва:
1)
2)

3)

Код 17 01 01 - бетон
Код 17 01 07 - смеси от бетон, тухли,
керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия,
различни от упоменатите в 17 01 06
Код 17 05 06 - изкопани земни маси,
различни от упоменатите в 17 05 05
9140,00 м3
код II наименование, съгласмо наредбата по ч.т 3. a:i. I З У О

_____ _

п р о п ю н ш количества - м.Ч.

4.13 т.

104,40 т.

тонове
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