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НАПРАВЛЕНИЕ РЕГ. ИНД. РКС18-ТД26-2080/14.12.2018 г.
(Регистрационен индекс, дата)

Разрешава се на „СТРОЙКАР - ТОНИ“ ЕООД
с регистрационен
документ № 12-РД-1792-00 от 11.10.2017 г. на РИОСВ - София за транспортиране
на строителни отпадъци
/фирма, Номер на разрешението или регистрационен документ по чл. 35 ЗУО/

въз основа на Договор от 08.10.2018 г. с „ИНФРА РОУДС“ ЕООД, Договор от
17.01.2017 г. и Допълнително споразумение от 10.07.2018 г. на „ПРИМ БГ“ ЕАД с
..ИНФРА РОУДС“ ЕООД
Да транспортира от обект: „Изместване на електрически съоръжения от
разпределителната мрежа, засегнати от ново строителство в ПИ с идентификатор
68134.208.1890, УПИ 111-1890, кв. 11, м. „Славия“, бул. „Цар Борис III“ № 126 - нов
трафопост тип БКТП и нови кабели СР.Н. 10 KV“, район „Красно село“, гр. София
по маршрут в съответствие с Наредба за организация на движението на
територията на Столична община: от бул. „Цар Борис III“ № 126 - ул. „Хайдушка
поляна“ - ул. „Житница“ - бул. „Овча купел“ - бул. „Цар Борис III“ - ул. „Ал. С.
Пушкин“ - бул. „Никола Петков“ - „Околовръстен път“ - в.з. „Врана - Герман“ - ул.
“Патриарх Герман“ - бул. „Цариградско шосе“ - ул. „Димитър Пешев“ - депо „Нови
Силози“
въз основа на:
Договор от 15.08.2015 г. и анекс от 02.10.2017 г. с „РИН ГРУП“ ООД и Договор от
20.12.2012 г. на „РИН ГРУП“ ООД с „ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ“ АД
до съоръжение/площадка на „ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ“ АД с
Решение № 12-ДО-1374-00 от 04.12.2014 г. на РИОСВ - София, гр. София, район
„Искър“, промишлена площадка на депо „Нови Силози“
както следва:
1) Код 170904-смесени отпадъци-1,40мЗ-2,80т
2) Код 170506-изкопани земни маси-4,62мЗ-6,00т
3) Код 170101-бетон-0,84мЗ-2,02т
код и наименование съгл. наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО, прогнозни количества - m3, тонове
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