СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “ВИТОША”
1618 гр. София, ул. “Слънце” №2

www.raionvitosha.eu

тел. 02/8187914, ф. 8562960

Приложение

НАПРАВЛЕНИЕ №36/16.07.2020г.
(регистрационен и н д ексн ата)

Разреш ава се на “ЛОБИ КАР ТРАНС И КО”ЕО О Д , ЕИК 202762122, с регистрационен
документ №12-РД 1370-04 от 12.05.20120г. на РИОСВ гр.София за транспортиране на
строителни отпадъци и/или земни маси
(фирма. Номер на разрешението или регистрационния документ по чл.35 от ЗУО)

Въз основа на Договор от 02.07.2020г. между „Л О БИ КАР ТА РНС И К О “ ЕООД, ЕИК
202762122 и „М ЕДА И Н Ж Е Н Е РИ Н Г” ЕООД, ЕИК 204848253 И Договор от 02.07.2020
между „М ЕДА И Н Ж Е Н Е РИ Н Г“ ЕООД И „РОКА И Н ВЕС Т“ О О Д , ЕИК 205440678;
Да транспортира от Обект:
«Ж илищ на сграда и
изгребна яма Етап 1- нзгребна ям а и площ адкова
каналнзацнонна мрежа Етап 2 Ж илищ на сграда», находящи се в поземлен имот с
идентификатор 68134.1971.2987, УПИ II1-1402, кв.119, м.“Д рагалевци разширениесевер“,по плана на гр.София, район „Витош а”-СО;
по марш рут :ул.“ М омино венче“ ,ул.“ Горски дух“,ул.“ П апрат“ , бул.“Черни връх“
ул.“ О коловръстен път“ , бул.“ А л.М алинов“, бул.“ Христофор Колумб“ , ул.“ Източна
тангента“ , бул.“Ботевградско щосе, ул.8-ма до депо ,,Враждебна“(С офинвест“ЕООД)
и в съответствие с Наредбата за организация на движението на територията на
Столична община
Въз основа на:
1.Договор от Д-У1И-403/11.06.2020г. между „ЛОБИ КАР ТРАНС И КО”ЕООД и
„Софинвест”ЕООД
До съоръж ение/площ адка на „СОФИНВЕСТ” ЕООД с решение № 12-ДО-1342-01 от
10.02.2015г. на РИОСВ-София, гр.София, район”Кремиковци”, кв.’’Враждебна”
(адрес,Номер на разрешението или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО на оператора на площадката)

К акто следва:
1)Код 17 01 0 1 -бетон -

мЗ -

1,29т.

Код и наименование сгьгл.Наредбата по чл.З, ал.1 от ЗУО, прогнозни количества-мЗ,т

2)Код 17 01 0 2 -тухли- мЗ-

1,11 т.

Код и наименование съгл.Наредбата по чл.З, ап.1 от ЗУО, прогнозни количества-мЗ,т

3)Код 17 01 03- керамика и д р .- мЗ- 0,81т.
Код и наименование съгл.Наредбата по чл.З, ал. 1 от ЗУО, прогнозни количества-мЗ,т

4)Код 17 05 04- почва и камъни- мЗ- 3170,00 т.
Код и наименование съгл.Наредбата по чл.З, an. 1 от ЗУО, прогнозни количест
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