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НАПРАВЛЕНИЕ №337/31.05.2021 г.

Разрешава се на „ГЛОРИЯ 97“ ЕООД, с регистрационен документ № 12-РД-1543-01 от
14.05.2016 г. на Директора на РИОСВ-София.
/фирма,

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

въз основа на Договор от 24.03.2021 г. между „АРТ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и
„ИНДУСТРИАЛ РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД за събаряне на сграда, Договор от 19.05.2021 г. между
„ИНДУСТРИАЛ РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД и „ГЛОРИЯ 97“ ЕООД за транспорт на строителни
отпадъци, Договор от 20.05.2021 г. между „ИНДУСТРИАЛ РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД и
„ТРАНСМЕТАЛ“ ЕООД (регистрационен документ № 13-ДО-451-03 от 07.08.2015 г. на
Директора на РИОСВ-Стара Загора) за депониране на строителни отпадъци.
Да транспортира от обект: „Разрушаване на съществуваща сграда“ в ПИ с ид. 68134.303.319 и
68134.303.140, УПИ IV-17,18, кв.169. м. „Западно направление“ по плана на гр.София, район
„Възраждане“- СО, с административен адрес ул.„Зайчар“ № 122
строителни отпадъци по маршрут: в съответствие с Наредба за управление на отпадъците и
поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична Община.
Начална точка: ул.„3айчар“ № 122
От началната си точка гранспортната техника за превоз на строителни отпадъци ще поеме
към бул. „Тодор Александров“, бул. „Константин Величков“, бул. „Сливница“, бул. „Ген. Данаил
Николаев“, ул. „Слатинска“, бул. „Асен Йорданов“, бул. „Искърско шосе“, ул. „Димитър Пе^пев“,
бул. „Цариградско шосе“ и до крайната точка -обл. Стара Загора, общ. Чирпан, гр. Чирпан,
Промишлена зона-Изток. ПИ 81414.501.71 (регистрационен документ № 13-ДО-451-03 от
07.08.2015 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора), както следва:
3,30 т.

1) Код 17 01 03 - керемиди
2) Код 17 09 04 - смесени отпадъци от строителство и събаряне,
Различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03
код и наименование, съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО

66,00 т.
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