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НАПРАВЛЕНИЕ РЕГ. ИНД. РКС19-ТД26-1355/29.08.2019 г.
(Регистрационен индекс, дата)

Разрешава се на „ВОЛФ 2009“ ЕООД с регистрационен документ № 12РД-932-01 от 17.01.2014 г. на РИОСВ - София и допълнение на регистрацията с
Решение № 12-РД-932-02 от 06.04.2017 г. за транспортиране на строителни
отпадъци
/фирма, Номер на разреш ението или регистрационен докум ент по чл. 35 ЗУО/

въз основа на Договор от 01.10.2018 г. със „СТРЕЗА“ ЕООД и Договор от
22.07.2019 г. на УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД със „СТРЕЗА“ ЕООД
Да транспортира от обект: Преустройство и смяна предназначението на
помещения и реанимация от клиника по изгаряния в клиника по лицево-челюстна
хирургия към УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД
I етап: Отделение „Лицево-челюстна“
II етап: Отделение „Орална хирургия“
в ПИ с идентификатор 68134.203.281, УПИ I-за Пирогов, кв. 313, м. „Буката“, бул.
„Ген. Едуард Тотлебен“ № 21, гр. София, район „Красно село“
по маршрут в съответствие с Наредба за организация на движението на
територията на Столична община: от бул. „Ген. Едуард Тотлебен“ № 21 - пл.
„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 18.05.2019 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, кв. „Враждебна“
/адрес. Номер на разрешението или регистрационен документ по чл. 35 ЗУО на оператора на площадката/

както следва:
1) Код 170102-тухли-33,560т
2) Код 170103-керамика-7,130т
3) Код 170201-дървесен материал-2,112т
4) Код 170202-стъкло-0,233т
5) Код 170411-кабели-0,170т
6) Код 170904-смесени отпадъци-8,000т
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код и наименование съгл. наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО, прогнозни количества - мЗ, тонове
/

п
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ИНЖ. ВЕСКА САВОВА
Главен инженер на район “Красно еелд”
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