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НАПРАВЛЕНИЕ РЕГ. ИНД. РКС20-ТД26-1776-(8)
(регистрационен индекс, дата)

Разреш ава се на „ПРИМА-РМ” ООД с регистрационен документ № 12-РД-166300/14.11.2016 г. за транспортиране и третиране на строителни отпадъци.
(фирма, номер на разрешението шш регистрационен документ по чл. 35 отЗУО)

въз основа на Договор от 15.02.2021 г. на „БИДЦИНГ КОМЕРС-ПРИРОДА” ЕООД с
„ТЕРМОКОМПЛЕКТ” ООД и Договор от 11.02.2021 г. на „ТЕРМОКОМПЛЕКТ ” ООД с
„ПРИМА-РМ" ООД
да транспортира от обект; „Външно топлозахранване и АС на многофамилна жилищна
сграда" в УПИ V-476; кв.288к? м. „ж.к Борово",(ПИ с идентификатор 68134.206.482), ул.
..Природа" № 20, район „Красно село”, гр. София
по марш рут в съответствие с Наредба за организация на движението на територията на
Столична община:
1. От ул. „Природа” - ул. „Родопски извор” - ул. „Пирински проход” - ул. „Дойран”
-у л . „Кюстендил” - ул. „Отечество” —ул. „Григор Начевич" - бул. „Акад. Иван Евст.
Гешов“ - бул. „Константни Величков” - бул. „Сливница” - бул. „Ген. Данаил
Николаев’" - бул. „Ботевградско шосе” - ул. „8”- общ, път за депо „Враждебна”,
въз основа на:
Договор № Д-УШ-363 от 21.05.2020 г. на „ПРИМА-РМ” ООД със „СОФИНВЕСТ” ЕООД
до съоръжени е/площ адка на „СОФИНВЕСТ” ЕООД с Решение № 12-ДО-1342-03 от
20.12.2016 г. на Директора 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)

както
1)
2)
3)

следва:
Код 170101- б е т о н 0,50т.
Код 170302 - асфалтови смеси - 4,90 т.
Код 170504 - почва и камъни - 77,60 т.

код и наименование съгл. наредбата по чл.З, ал. 1 ЗУО, прогнозни количества - м \ тонове

ИНЖ. ВЕСКА САВОВ
Главен инженер на райо

