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НАПРАВЛЕНИЕ № 270/05.11.2020г.
Разрешава се на „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД, с регистрационен документ № 12РД -1694-02 от 09.11.2018 г. на Директора на РИОСВ-София.
/фирма,

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

въз основа на Договор № 343/29.06.2020 г. за присъединяване на недвижими имоти и
потребители на услуги към В и К системи и за предоставяне на услугите ВиК между
„ТЕКТОНИКА ПЛЮС“ ООД и „СОФИЙСКА ВОДА“ АД, Договор № 8115/20.12.2018 г. между
„СОФИЙСКА ВОДА“ АД и „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД за „Планирано изграждане на
нови и подмяна на съществуващи сградни водопроводни отклонения и спирателни кранове по
водопроводната мрежа на територията на Столична община“ - извозване на строителни отпадъци.
Договор от № Д-УШ-423/02.07.2020 г. между „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШ ЪН“ ЕАД и
„СОФИНВЕСТ“ ЕООД (Решение № 12-ДО-1342-03/20.12.2016г. на Директора на РИОСВ - София
за приемане на строителни отпадъци).
Да транспортира от строеж: „Външни ВиК връзки (СВО) за пететажна жилищна сграда с гаражи,
подземни гаражи и допълващо застрояване“, находящ се в поземлен имот с идентификатор
68134.302.319, УПИ IX-6, кв.155 по плана на София, м. „Зона Б-3“, СО-Р-н „Възраждане“, ул.
„Отец Паисий“ № 52:
строителни отпадъци ио 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“
От началната си точка транспортната техника за превоз на строителни отпадъци ще поеме
към ул. „Отец Паисий“, ул. „Цар Симеон“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Сливница“, бул. „Ген.
Данаил Николаев“, бул. „М адрид“, бул. „Ботевградско шосе“, ул. „8-ма“ и до крайната точка - гр.
София, обл. Софийска, Столична община, имот с идентификатор 68134.8631.111, район
„Кремиковци“, кв. „Враждебна“, бивша кариера за инертни материали „Пет могили“ на фирма
„Инжстрой“ ЕООД (Решение № 12-ДО-1342-03/20.12.2016г. на РИОСВ- София), както следва:
1) Код 17 03 02 - асфалтови смеси
2) Код 17 05 04- почва и камъни,
различни от упоменатите в 17 05 03
код и наименование, съгласно наредбата по чл. 3, ал. I ЗУО
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