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НАПРАВЛЕНИЕ № 269/26.10.2020 г.
Разрешава се на „КРАСТРАНС 2008“ ЕООД, с регистрационен документ № 12-РД-154801/02.03.2017 г. на Директора на РИОСВ-София.
/фирма,

Номер на разрешението или регистрационния документ по чл. 35 ЗУО /

въз основа на Договор от 26.08.2020 г. между „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „ЕЛТЕЛ-8“
ЕООД за СМР по външно електрозахранване, Договор от 18.09.2020 г. между „БИЛД
ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД и „КРАСТРАНС 2008“ ЕООД за извозване на строителни отпадъци,
Договор от 02.01.2019 г. между „КРАСТРАНС 2008“ ЕООД и „РИН ГРУП“ ООД - брокер на
отпадъци, Договор от 09.01.2017 г. между „РИН ГРУП“ ООД и „ХОЛСИМ КАРИЕРНИ
МАТЕРИАЛИ“ АД ( Решение № 12-ДО-1374-00/04.12.2014г. на Директора на РИОСВ- София за
приемане на строителни отпадъци).
Да транспортира от строеж: „Външно електрозахранване с кабели Н.Н. - lkV на жилищна
сграда с офиси и подземни гаражи“, находяща се в имот с идентификатор 68134.301.239 и
68134.301.240, представляващ УПИ VII-15,16, кв. 129а по плана на гр.София. м. „Зона Б-4“,
Район „Възраждане”-СО, админ. ад рес ул. „Одрин“ № 135.
строители» отпадъци по маршрут: в съответствие с Наредба за управление на отпадъците и
поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична Община.
Начална точка: ул. „Одрин“ № 135
От началната си точка транспортната техника за превоз на строителни отпадъци ще поеме
към бул. „Сливница“, бул. „Ген. Данаил Николаев“, ул. „Боян Магесник“, ул. „Слатинска река“,
бул. „Асен Йорданов“, бул. „Искърско шосе“, ул. „Димитър Пешев“ и до крайната точка - гр.
София, обл. Софийска, Столична община, район „Искър“, промишлена площадка на кариера
„Нови силози“, източно от ТЕЦ „София - Изток“, между ул. „Димитър Пешев“, ул. „Капитан
Любен Кондаков“ и кв. „Димигър Миленков“ (Решение № 12-ДО-1374-00/04.12.2014г. на
Директора на РИОСВ- София), както следва:
1) Код 17 01 0 1 -бетон
2) Код 17 05 04 - почва и камъни,
Различни от упоменатите в 170503*
код и наименование, съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО
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