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Важи за срок от 19.02.2020г. до 31.12.2020г.
Разрешение за строеж № 76/20.12.2019г. на Главен архитект на СО - район „Младост“.
Разрешава се на: „ВАЛМИТ 09“ЕООД, гр. София,
ул.„Мелодия“ 17,
представлявано от Иванка Димитрова Иванова - управител, ЕИК 200760343, с Решение
№ 12-РД-1546-00/09.04.2016г.
На основание Договор от 10.01.2020г. между „Демакс-Холограми“АД, ЕИК
200707650, гр. София, район „Младост“, ул.“Абагар“ 16, представлявано от Валентин
Моновски с „ГЕНБИЛД“ЕООД, ЕИК200941169, гр. София, бул. „Кл. Охридски“ 18,
ет.З, ап.ЗЗ, представлявано от Гергана Димитрова Баева - управител
ДА ТРАНСПОРТИРА
На основание договор от 10.12.2019г. между „ГЕНБИЛД“ЕООД и „КОДИКА
90“ООД, ЕИК 175311849, гр. София, ул.“Лазар Михайлов“ 19, представлявано от
управителя Костадин Кайнов, Договор от 11.01.2020г. между „КОДИКА 90“ООД и
„ВАЛМИТ 09“ЕООД, Договор от 21.03.2019г. между „ВАЛМИТ 09“ЕООД и
„СОФИНВЕСТ“ ЕООД с ЕИК 121359317, гр. София, зона Б-19, ул. Димитър Петков,
бл.15-16, вх.Б, партер, представлявано от Чавдар Гигов - Управител, притежаващ
Регистрационен документ с Решение №12-ДО-1342-03/20.12.2016 г. на РИОСВ-София.
ОТ ОБЕКТ: „Преустройство на част от цех за производство на пластини за офсетов
печат в цех за производство на щамповани холограми“ - нови производствени и
складови площи към функциониращия цех за щамповани холограми в сграда с идент.
68134.4081.9645.3,
УПИ
1-9645, кв.14А,
район„Младост“, по
плана на,
адм.адрес:гр.София, м.Къро, ул. Боян Дамянов 11.
по маршрут: бул.„Цариградско шосе“ - бул. „Асен Йорданов“- бул.“Христофор
Колумб“ - ул“Източна тангента“ - бул.„Ботевградско шосе“- ул. „8-ма“
До /съоръжение/ ПЛОЩАДКА: гр. София, кв
17 01 01-бетон, цимент, 105.38т.
НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ
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Писмото се издава в 3 (три) оригинални екземпляра - 1(един) за издателя, който се изпраща чрез

