°

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "КРАСНО СЕЛО"
1612 София, бул. 'Ц а р Борис МГ 124, тел.: 02/8 9 5 11 00, факс: 0 2 /8 9 5 11 72
www.krasnoselo.net_________________________
Район "Красно село"
Столична община
Per № РКС19-АП00-36-[3]
Регистриран на 13.06.2019
Код за достъп: 01Р1670ВВ2Е
на адрес http://krasnoselo.net/

llllllllllllllltllllllllllll
НАПРАВЛЕНИЕ РЕГ. ИНД. РКС19-АП00-36-(2)/13.06.2019 г.
(Регистрационен индекс, дата)

Разрешава се на „НИКИ ТРАНС - 08“ ЕООД с регистрационен документ
№ 12-РД-1429-00 от 24.09.2015 г. на РИОСВ - София и допълнение на
регистрацията с Решение № 12-РД-1429-01 от 19.05.2016 г. за транспортиране на
строителни отпадъци
/фирма. Номер на разрешението или регистрационен документ по чл. 35 ЗУО/

въз основа на Договор от 21.05.2019 г. със „СТАМИНА БГ“ ООД
Да транспортира от обект: Разрушаване на съществуващи постройки и ограда в
ПИ с идентификатор 68134.201.72, УПИ V II-176, 177, кв. 17, м. „Лагера“, бул.
„Акад. Иван Гешов“ № 18, район „Красно село“, гр. София
по маршрут в съответствие с Наредба за организация на движението на
територията на Столична община: от бул. „Акад Иван Гешов“ № 18 - бул. „Цар
Борис ПГ - бул. „Акад. Иван Гешов“ - бул. „Константин Величков“ - бул.
„Сливница“ - бул. „Ген. Данаил Николаев“ - ул. „Боян магесник“ - ул. „Слатинска
река“ - бул. „Асен Йорданов“ - бул. „Искърско шосе“ - ул. „Димитър Пешев“ - депо
„Нови Силози“
въз основа на:
Договор от 02.01.2019 г. с „РИН ГРУП“ ООД и Договор от 01.06.2015 г. на „РИН
ГРУП“ ООД с „ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ“ АД
до съоръжение/площадка на „ХОЛСИМ КАРИЕРНИ М АТЕРИАЛИ“ АД с
Решение № 12-ДО-1374-00 от 04.12.2014 г. на РИОСВ - София, район „Искър“,
промишлена площадка на депо „Нови Силози“
1) Код 170101 -бетон-5,00мЗ
2) Код 170102-тухли-8,00мЗ
3) Код 170103-керемиди, плочки, фаянс-1,50мЗ
4) Код 170107-смесени строителни материали-4,00мЗ
5) Код 170504-почва и камъни-7,50мЗ
код и наименование съгл. наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО, прогнозни количества -

m3,

тонове

ИНЖ. ВЕСКА САВОВА

Главен инженер на район
Изготвил:
Инж. Симон Вапорджиян
Старши експерт “Ел. инсталации
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