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НАПРАВЛЕНИЕ №349/19.07.2021 г.
Разрешава се на „ЗЕГС ТРАНС" ООД. с регистрационен документ № 12-РД-1734-00/02.08.2017 г.
на Директора на РИОСВ-София.
/фнрма.

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

въз основа на Договор от 21.04.2021 г. между „АФ БИЛДИНГ" ООД и „ЗЕГС ТРАНС“
ООД да извозва и депонира земни маси и строителни отпадъци; Договор от 10.09.2018г. между и
..ЗЕГС ТРАНС“ ООД и ..РИН ГРУП“ ООД. брокер на строителни отпадъци Решение
565/01.06.2015 г.. вписан в публичния регистър на ..Изпълнителната агенция по околна среда" и
Договор от 09.01.2017 г. между ..РИН ГРУП“ ООД и ..ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ" АД с
( Решение № 12-ДО-1374-00/04.12.2014г. на Директора на РИОСВ- София за приемане на
строителни отпадъци.
Да транспортира от обект: Многофамилна жилищна сграда в Г1И с идентификатори 68134.
302.88. в УПИ XIII-88. кв.140. м.“ Зона-БЗ“, р-н ..Възраждане“ - СО. по плана на град София, с
административен адрес. ..Пордим“ №16. гр. София
строителни отпадъци но маршрут: в съответствие с Наредба за управление на отпадъците и
поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична Община.
Начална точка: ул. „Пордим“ №16
От началната си точка транспортната техника за превоз на строителни отпадъци ще поеме
към бул. „Христо Ботев", 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 изгочно
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 02 - тухли
3) Код 17 05 04 - почва и камъни
различни от упоменатите в 17 05 03
код и наименование, съгласно наредбата но чл. 3. ал. 1 ЗУО

2,75 м
0.8 м3
170,00 м3
прогнозни количества

m3,

/ ИНЖ. М. АТАНАСОВА /

тонове

