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НАПРАВЛЕНИЕ РЕГ. ИНД. РКС19-ТД26-1039/21.06.2019 г.
(Регистрационен индекс, дата)

Разрешава се на „БС КОНСТРУКЦИЯ“ АД с регистрационен документ №
12-РД-1642-00 от 16.09.2017 г. на РИОСВ - София и допълнение на регистрацията с
Решение № 12-РД-1642-01 от 03.10.2017 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. с „ЕС ДЖИ АР“ ЕООД
Да транспортира от обект: Рампа за велосипеди, детски и инвалидни колички с
придружител и пешеходно движение към Трета метролиния, М етростанция 12 на
бул. „България“/бул. „Акад. Иван Гешов‘\ район „Красно село“ , гр. София
по маршрут в съответствие с Наредба за организация на движението на
територията на Столична община: от Метростанция 12 /на кръстовищ ето на бул.
„България“ и бул. „Акад. Иван Геш ов“/ - бул. „България“ - бул. „Евлоги и Христо
Георгиеви“ - бул. „Драган Цанков“ - бул. „Пейо Яворов“ - бул. „М ихай Еминеску“ бул. Ситняково“ - бул. „Ботевградско ш осе“ - ул. „8“ - общ. път за депо „Враждебна
въз основа на:
Договор от 16.11.2018 г. със „СОФ ИНВЕСТ“ ЕООД
до съоръжение/площ адка на „СОФ ИНВЕСР* ЕООД с Решение № 12-ДО-1342-03
от 20.12.2016 г. на РИОСВ - София, гр. София, район „Кремиковци“, кв.
„Враждебна“.
/адрес. Номер на разрешението или регистрационен документ но чл. 35 ЗУО на оператора на площадката/

както следва:
1) Код 170904-смесени отпадъци-0,40мЗ-0,80т
2) Код 170101-бетон-0,20мЗ-0,50т
код и наименование съгл. наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО, прогнозни количества - m3, тонове
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