СТОЛИЧНА ОБЩИНА ■ РАЙОН „ ВЪЗ РАЖДАНЕ”
гр.Софня 1000, бул.мЛ.1.С т«м6атиНскн". Л№2 1сл.'Ш4Л>-1. ф.'М70“94, e- mul l : tof<Ke!*o-v*7rajd*nr.h8

НАНРАВЛЕНИЕ № 126/14.03.2019г.
Разрешава се иа „ГЛОРИЯ 97“ ЕООД, с регистрационен документ № 12-РД-1543-01 от
14.05.2016г. на РИОСВ-София.
/фирма.

Номер на разрешението и ли регистрационния документ по чл. 35 ЗУО /

въз основа па Договор от 07.11.2018 г. за строителство между ..APT СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“
ООД и „ИНДУСТРИАЛ РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД, Договор от 21.01.2019 г. между
„ИНДУСТРИАЛ РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД и „ГЛОРИЯ 9 Т ЕООД за транспорт на земни маси и
строителни отпадъци. Договор от 14.11.2019 г. между „ГЛОРИЯ 97“ ЕООД и „РИН ГРУТГ* О О Д брокер на строителни отпадъци и Договор от 09.01.2017 г. между „РИН ГРУП“ ООД и „ХОЛСИМ
КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ“ АД (Решение № 12-ДО-1374-00/04.12.2014г. на РИОСВ- София) за
депониране на строителни отпадъци.
Да транспортира от строеж: „Жилищна сграда с подземни гаражи“, находящ се в поземлен имот
с идентификатор 68134.306.445, УПИ VII-445, кв.226 по плана на София, м. „Западно
направление“, СО-Р-н „Възраждане“, ул. „Царибродска“ № 103:
стронтслни отпадъци но маршрут: в съответствие с Наредба за управление на отпадъците и
поддържане и опазване иа чистотата на територията на Столична Община.
Начална точка: ул. „Царибролска“
От началната си точка траненортната техника за превоз на строителни отпадъци ще поеме
към бул. „Тодор Апексаидров“, бул. „Иван Иванов“, бул.„Сливница“, бул. „Ген. Данаил
Николаев“, ул. „Боян Магесник“, бул. „Асен Йорданов“, бул. „Искърско шосе“, ул „Димитър
Пешев“ 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 РИОСВ- София), както следва:
1) Код
2) Код
3) Код
4) Код

17 01
17 01
17 01
17 05

01- бетон
02 - тухли
03 - керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия
04- почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03*

кол и наименование, съглисно нарсабати по чл. 3. Ш1. I З У О

1,983 т.
0,314 т.
0,112 т.
2639 т.
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