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НАПРАВЛЕНИЕ № 189/18.12.2019 г.
Разреш ава се на „СТРУКТИВО“ ООД, с регистрационен документ №
27.05.2019 г. на Директора на РИОСВ-София.
/фирма,

12-РД-1942-00 от

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

въз основа на Договор 10.10.2019 г. между „СТРУКТИВО“ ООД и „ИЛЬОВ“ ЕООД за
изпълнение на СМР, Договор от 08.11.2019 г. между „ИЛЬОВ“ ЕООД и „СТРУКТИВО“ ООД за
извършване на транспортна услуга и Договор Д-УШ-20 от 17.01.2019 г. между „СТРУКТИВО“
ООД и „СОФИНВЕСТ“ ЕООД (Решение № 12-ДО-1342-03/20.12.2016 г. на Директора на РИОСВ София) за приемане на строителни отпадъци.
Да транспортира от обект: „Външно електрозахранване с кабели НН - I kV за високоетажна
жилищна сграда с подземен гараж“, находяща се в ПИ с идентификатор 68134.301.402, УПИ II-12,
кв. 181, м. „Западно направление - Метростанция 5-7“ по плана на гр.София,
район
„Възраждане“- СО, с административен адрес ул. „Пиротска“ № 73
строителни отпадъци но м арш рут: в съответствие с Наредба за управление на отпадъците и
поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична Община.
Н ачална точ ка: ул. „П и ротска“ № 73
От началната си точка транспортната техника за превоз на строителни отпадъци ще поеме
към ул. „Опълченска“, бул. „Сливница“, бул. „Ген. Данаил Николаев“, бул. „Мадрид“, бул.
„Ботевградско шосе“, ул. „8-ма“ и до крайната точка - гр. София, обл. Софийска, Столична
община, район „Кремиковци“, кв. „Враждебна“, кадастрални листове 230,231,232,253,254 и 255 по
кадастралния план на гр. София, имот с идентификатор № 68134.8631.111, бивша кариера за
инертни материали „Пет могили“ на фирма „Инжстрой“ ЕООД (Решение № 12-ДО-134203/20.12.2016г. на Директора на РИОСВ- София), както следва:
1) Код 17 09 04 - смесени отпадъци от строителство и събаряне,
различни от упоменатите в 170901, 170902 и 170903
код и наименование, съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО

19,50 м3 32,00 т.

прогнозни количества -

m3,

тонове

