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НАПРАВЛЕНИЕ РЕГ. ИНД. РКС19-ТД26-1312/22.08.2019 г.
(регистрационен индекс, дата)

Разрешава се на „СТРУКТИВО” ООД с регистрационен документ № 12-РД-194200/27.05.2019 г. за транспортиране и третиране на строителни отпадъци.
(фирма, номер на разрешението или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО)

въз основа на Договор от 09.08.2019 г. на „БОКАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” със „СТРУКТИВО”
ООД
да транспортира от обект: „Жилищна сграда с подземни гаражи”; с идентификатор
68134.207.2021, УПИ Х-за ж.с.; кв. 312 Е, м. „Красно село-Плавателен канал-север”, ул.
„Пчела” № 7, район „Красно село”, гр. София
по маршрут в съответствие с Наредба за организация на движението на територията на
Столична община:
1. от ул. „Пчела” - ул. „Природа” - ул. „Стефан Тошев” - бул. „Тодор Каблешков” бул. „Овча купел” - бул. „Никола Мушанов” - бул. „Възкресение”- бул.
„Константин Величков” - бул. „Сливница” - бул. „Ген. Данаил Николаев” - бул.
„Околовръстен път” - пътен възел с бул. „Ботевградско шосе” - бул. „Ботевградско
шосе” - ул. „8”- общ. път за депо „Враждебна”,
въз основа на:
Договор № Д-УШ-20 от 17.01.2019 г. на „СТРУКТИВО” ООД със „СОФИНВЕСТ” ЕООД
до съоръжение/площадка на „СОФИНВЕСТ” ЕООД с Решение X® 12-ДО-1342-03 от
20.12.2016 г. на Директора на РИОСВ-София, гр. София, район „Кремиковци”, кв.
„Враждебна”.
(адрес, номер на разрешението или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО на оператора на площадката)

както
1)
2)
3)
4)

следва:
Код 170101- б е т о н - 1.72 т.
Код 170102- т у х л и - 1.48т.
Код 170103 - керамични изд. - 1.08 т.
Код 170504 - почви и кам. - 8400 т.

код и наименование съгл. наредбата по чл.З, ал. 1 ЗУО, прогнозни количества - м3, тонове
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