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НАПРАВЛЕНИЕ РЕГ. ИНД. РКС19-ГР94-1802/27.08.2019 г.
(Регистрационен индекс, дата)

Разрешава се на „БРУНАТА“ ООД с регистрационен документ № 12-РД1596-01 от 02.08.2017 г. на РИОСВ - София за транспортиране на строителни
отпадъци
/фирма, Номер на разрешението или регистрационен документ по чл. 35 ЗУО/

въз основа на Договор от 24.07.2019 г. с „М ИЛЕНИУМ “ ООД и Договор от
14.05.2019 г. на „М ИЛЕНИУМ “ ООД с Иван Йовчев, Десислава Йовчева, Яна
Иванова и Андрей Стратиев
Да транспортира от обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция за
жилищна сграда“ в У ПИ Х-13, кв. 339, м. „Буката“, ул. „Тунджа“ № 11-13, район
„Красно село“
по маршрут в съответствие с Наредба за организация на движението на
територията на Столична община: от ул. „Тунджа“ № 11-13 - бул. „Прага“ - бул.
„Пенчо Славейков“ - бул. „Ген. Едуард Тотлебен“ - Руски паметник - бул. „Ген.
Михаил Скобелев“ - ул. „Опълченска“ - бул. „Сливница“ - бул. „Ген. Данаил
Николаев“ - бул. „Ботевградско шосе“ - ул. „8“ - общ. път за депо „Враждебна“
въз основа на:
Договор от 01.03.2019 г. със „СОФ ИНВЕСТ“ ЕООД
до съоръжение/площ адка на „СОФ ИНВЕСТ“ 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 регисграционен документ по чл. 35 ЗУО на оператора на площадката/

както следва:
1) Код 170101 -бетон-1,08т
2) Код 170302-асфалтови см еси-12,1 От
3) Код 170504-почва и камъни-67,90т
4) Код 170904-смесени отпадъци-0,20т
код и наименование съгл. наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО, прогнозни количества - m3, тонове

ИНЖ. ВЕСКА САВОВА
Главен инженер на район “ Красноj
Изготвил:
Инж. Симон Вапорджиян
Старши експерт “Ел. инсталации”
27.08.2019 г.
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