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НАПРАВЛЕНИЕ РЕГ. ИНД. РКС19-АП00-49-(4)/27.08.2019 г.
(Регистрационен индекс, дата)

Разрешава се на „МГ АНГЕЛОВ“ ЕООД с регистрационен документ №
12-РД-1850-00 от 08.06.2018 г. на РИОСВ - София за транспортиране на
строителни отпадъци
/фирма. Номер на разреш ението или регистрационен документ по чл. 35 ЗУО/

въз основа на Договор от 12.04.2019 г. със „СКАЙ СТРОЙ“ ЕООД, Договор от
11.04.2019 г. на „СКАЙ СТРОЙ“ ЕООД с „КАЗИНО БУДА“ ЕООД и Договор от
04.04.2019 г. на „КАЗИНО БУДА“ ЕООД с „АЛЕКТО ГРУП“ ЕООД
Да транспортира от обект: „Преустройство и промяна предназначението на
банков офис в зала за игри с игрални автомати“ в ПИ с идентификатор
68134.207.1702Л. 12, УПИ III-1702, кв. 314, м. „Красно село-Плавателен каналсевер“, с административен адрес: ул. „Хубча“ № 2, район „Красно село“, гр. София
по маршрут в съответствие с Наредба за организация на движението на
територията на Столична община: от ул. „Хубча“ № 2 - бул. „Гоце Делчев“ - ул.
„Дойран“ - ул. „Кюстендил“ - ул. „Отечество“ - ул. „Григор Начевич“ - бул. „Акад.
Иван Гешов“ - бул. „Константин Величков“ - бул. „Сливница“ - бул. „Ген. Данаил
Николаев“ - бул. „Ботевградско шосе“ - ул. „8“ - общ. път за депо „Враждебна“
въз основа на:
Договор от 19.09.2018 г. със „СОФИНВЕСТ“ ЕООД
до съоръжение/площадка 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-56,60т
2) Код 170102-тухли-33,40т
код и наим енование съгл. наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО, прогнозни количества -

m3,

тонове

^р а с /?;
ИНЖ. ВЕСКА САВОВА
Щ£
Главен инженер на район “Красцо
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27.08.2019 г.

