_________ СТОЛ И ЧН А ОБЩИНА - РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ”___________
гр.С оф и я 1303, бу л .” А .1.С там болий ски ”№ 62, тел .02/9802207, 02/9802543, ф.02/9870794, e-m ail: in fo @ so-vazraidane.bg

НАПРАВЛЕНИЕ № 232/02.07.2020 г.
Р азреш ава се на „ВАК-02“ ООД, с регистрационен документ №
28.12.2018 г. на Директора на РИОСВ-София.
/фирма.

12-РД-1584-01 от

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

въз основа на Договор № 20-145/15.04.2020г. между „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“
АД и „ИКОН 7“ ЕООД за изпълнение на СМР по електроразпределителната мрежа СрН и НН на
територията на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, Договор от 07.11.2019 г. между „ИКОН
7“ ЕООД и „ВАК-02“ ООД за транспортиране на строителни отпадъци, Договор № Д-УШ -356/
13.11.2019 г. между „ВАК-02“ ООД и „СОФИНВЕСТ“ ЕООД ( Решение № 12-ДО-134203/20.12.2016г на Директора на РИОСВ- София за приемане на строителни отпадъци).
Д а тран сп орти ра от обект: „ В ъ н ш н о електрозахранване с кабели Н.Н. - 1kV за захранване
на Високоетажна сграда с подземни гаражи и магазини'1, находящ се в ПИ с идентификатор
68134.301.630, представляващ У ПИ 1-16,17, кв. 221, м. „Западно направление“ по плана на гр.
София, район „Възраждане“-СО“ , с административен адрес ул. „Овче поле“ № 83-87
строителни отпадъци
по м арш рут: в съответствие с Наредба за управление на
отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична Община.
Н ачална точ ка: ул. „Овче поле“ № 83-87
От началната си точка транспортната техника за превоз на строителни отпадъци ще поеме
към бул. „Тодор Александров“, ул. „Одрин“, бул. „Сливница“, бул. „Данаил Николаев“ , мост
„Чавдар“, бул. „Владимир Вазов“, ул. „8-ма“ и до крайната точка - гр. София, обл. Софийска,
Столична
община,
район
„Кремиковци“,
кв.
„Враждебна“,
кадастрални
листове
230,231,232,253,254 и 255 по кадастралния план на ip. София, имот с идентификатор №
68134.8631.111, бивша кариера за инертни материали „Пет могили“ на фирма „Инжстрой“ ЕООД
(Решение № 12-Д О -1342-03/20.12.2016г. на Директора на РИОСВ- София), както следва:
1) Код 17 05 04 - почва и камъни,
Различни от упоменатите в 17 05 03
код и наименование, съгласни наредбата по чл. 3. ал. 1 ЗУО

прогнозни количества - M3,

ГЛАВЕН ИНЖЕМДП
РАЙОН “ ВЪЗРдаСДА.

1,00 м3
тонове

