СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "КРАСНО СЕЛО"
1612 София, бул. "Ц ар Борис III" 124, тел.: 0 2 /8 9 5 11 00, факс: 0 2 /8 9 5 11 72
www.krasnoselo.net
Район “Красно село”
Столична община
Per № РКС19-ТД26-1191-[3]
Регистриран на 26.07.2019
Код за достъп: SGD20C249BA
на адрес http://krasnoselo.net/

. IIIIIIlllllll!!llill!!IJIill!
НАПРАВЛЕНИЕ РЕГ. ИНД. РКС19-ТД26-1191/26.07.2019 г.
(Регистрационен индекс, дата)

Разреш ава се на „СТРУКТИВО“ ООД с регистрационен документ № 12РД-1942-00 от 27.05.2019 г. на РИОСВ - София за транспортиране на строителни
отпадъци
/фирма, Н омер на разреш ението или регистрационен документ по чл. 35 ЗУО/

въз основа на Договор от 15.07.2019 г. на „СТРУКТИВО“ ООД със „С.А.Г.
ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
Да транспортира от обект: Многофамилна жилищна сграда с магазини и подземни
гаражи в поземлен имот с идентификатор 68134.209.647, УПИ XIII-16, кв. 255, м.
„ж.к. Бъкстон-север“, ул. „Тодор Каблешков“ № 4, район „Красно село“, гр. София
1. по марш рут в съответствие с Наредба за организация на движението на
територията на Столична община: от ул. „Тодор Каблешков“ № 4 - бул. „Овча
купел“ - бул. „Никола Мушанов“ - бул. „Възкресение“ - бул. „Константин
Величков“ - бул. „Сливница“ - бул. „Ген. Данаил Николаев“ - бул. „Ботевградско
шосе“ - ул. „8“ - общ. път за депо „Враждебна
въз основа на:
Договор от 17.01.2019 г. със „СОФИНВЕСТ“ ЕООД
до съоръжение/площ адка на „СОФИНВЕСТ“ 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 по чл. 35 ЗУО на оператора на площадката/

както следва:
1)Код 170101-бетон-2,80т
2) Код 170102-тухли-1,10т
3) Код 170103-керемиди,фаянс-0,40т
4) Код 170201-дървесен материал-0,30т
5) Код 170604-изолационни материали-0,10т
6) Код 170802-гипсови материали-0,20т
7) Код 170904-смесени отпадъци-0,30т
8) Код 170504-почва и камъни-11656,00т
код и наименование съгл. наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО, прогнозни количества -

m3,

тонове

2. по марш рут в съответствие с Наредба за организация на движението на
територията на Столична община: от ул. „Тодор Каблешков“ № 4 - бул. „Цар Борис
111“ - „Околовръстен път“ - „Самоковско шосе“ - ул. „Абагар“ - НПЗ „Изток“ площадка № 1 на „ЕКОЛЕНД КОНСУЛТ“ ЕООД

въз основа на:
Договор от 28.05.2019 г. с „ЕКОЛЕНД КОНСУЛТ“ ЕООД
до съоръжение/площ адка на „ЕКОЛЕНД КОНСУЛТ“ ЕООД с Решение № 12-ДО1349-01 от 28.11.2014 г. на РИОСВ - София, гр. София, п. з. „Горубляне“, НПЗ
„Изток“ - площадка № 1
/адрес. Номер на разрешението или регистрационен документ по чл. 35 ЗУО на оператора на площадката/

както следва:
1) Код 170203-пластмаса-0,08т
2) Код 170405-желязо и стомана-0,80т
3) Код 170411-кабели-0,10т
код и наименование съгл. наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО, прогнозни количества -

/

m3,

тонове
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