_____________ СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ”_______
гр Г п ф и я 130.3, йу.1.” А л.Г там бп ли йски ”№ 62. тел .02/9802207. 02/9802543. ф.02/9870794, e-m ail: infofflso-va/raidane.hg

НАПРАВЛЕНИЕ №347/19.07.2021 г.

Разрешава се на „НИКИ ТРАНС-08“ ЕООД, с регистрационен документ № 12-РД-142901/19.05.2016 г. на Директора на РИОСВ-София.
/фирма,

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

въз основа на Договор от 10.12.2019 г. и Анекс №4 към Договора от 16.02.2021г. между
„ДОРАДО -1“ ЕООД и „АКТЪС“ ЕООД за извършване на текущ ремонт на магазин „ИКЕА“ на
ниво 1, MOJI СОФИЯ, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ №103; Договор от 27.05.2021 г.
между „АКТЪС“ ЕООД и „НИКИ ТРАНС-08“ ЕООД за транспорт на стрителни отпадъци ;
Договор от 01.09.2020г. между „НИКИ ТРАНС-08“ ЕООД и „РИН ГРУП“ ООД за доставка на
инертни строителни отпадъци; Договор от 19.01.2017г. между „РИН ГРУП“ ООД и „ХОЛСИМ
КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ“ АД (Решение № 12-ДО-1374-00/04.12.2014 г. на Директора на
РИОСВ - София) за приемане на инертни строителни отпадъци.
Да транспортира от обект: Вътрешно преустройство на помещения с идентификатори 2.014,
2.016, 2.018, 2.020, 2.021, 2.025, 2.029 и част от търговска алея /пасаж на кота +5,61, всички заедно
в магазин за промишлени стоки - „ИКЕА“, находящ се МОЛ СОФИЯ, бул. „Ал. Стамболийски“
№103, гр. София
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: бул. „Александър Стамболийски“ №103
От началната си точка транспортната техника за превоз на строителни отпадъци ще
поеме към ул. „Опълченска“, бул. „Сливница“, ул. „Резбарска“, бул. „Владимир Вазов“, бул.
„Ботевградско шосе“, ул. „8-ма“ и до крайната точка - гр. София, обл. Софийска, Столична
община, район „Искър“, промишлена площадка на кариера „Нови силози“, намираща се източно
от ТЕЦ „София Изток“, между ул. „Димитър Пешев“, ул. „Капитан Любен Кондаков“ и кв.
„Димитър Миленков“ (Решение № 12-ДО-1374-00/04.12.2014г. на Директора на РИОСВ- София),
1) Код 17 01 01 - бетон
2) Код 17 01 07 - смеси от бетон, тухли, керемиди,
плочки, фаянсови и керамични изделия,
Различни от упоменатите в 17 01 06
код и наименование, съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО
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