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НАПРАВЛЕНИЕ РЕГ. ИНД. РКС19-ТД26-1615-(1)/05.11.2019 г.
(Регистрационен индекс, дата)

Разрешава се на „ВИЖЪН ТРАНС“ ООД с регистрационен документ № 12РД-1557-00 от 26.04.2016 г. на РИОСВ - София и допълнение на регистрацията с
Решение № 12-РД-1557-01 от 08.08.2018 г. за транспортиране на строителни
отпадъци
/фирма, Номер на разреш ението или регистрационен документ по чл. 35 ЗУО/

въз основа па Договор от 14.10.2019 г. със „СТЕК БИЛДИНГС“ ЕООД
Да транспортира от обект: Разрушаване на съществуваща двуетажна жилищна
сграда в имот с идентификатор 68134.204.227, УПИ XIV-239, кв. 36, м.
„Хиподрума“, ул. „Нешково“ № 6, гр. София, район „Красно село“
по маршрут в съответствие с Наредба за организация на движението на
територията на Столична община: от ул. „Нешково“ № 6 - ул. „Погановски
манастир“ - ул. „Нишава“ - бул. „Цар Борис III“ (локално платно) - ул. „Софийски
герой“ - ул. „Найден Геров“ - 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 14.08.2019 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, район „Кремиковци“, кв.
„Враждебна“.
/адрес. Номер ма разрешението или регистрационен докумен т по чл. 35 'ЗУО на оператора на площадката/

както следва:
1) Код 170101 -бетон-31,40т
2) Код 170102-тухли-53,70т
код и наименование съгл. наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО, прогнозни количества -

m3,

тонове

ИНЖ. ВЕСКА САВОВА
Главен инженер на район Красно1\
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