_________ СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ”___________
гр.София 1303, бул.”А л.Стамболийски”№ 62, тел.02/9802207, 02/9802543, ф.02/9870794, e-mail: info@ so-vazraidane.bg

НАПРАВЛЕНИЕ №318/14.04.2021 г.
Разрешава се на „ВЕНКОВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, с регистрационен документ № 12-РД-1531-04
от 21.02.2019 г. на Директора на РИОСВ-София.
/фирма,

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

въз основа на Договор от 06.04.2021 г. между възложителя „К СТРОЙ“ ЕООД и „ВЕНКОВ
ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за извозване на строителни отпадъци, Договор от 08.11.2018 г. и Анекс №2
от 30.12.2020 г. между „ВЕНКОВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и „СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР ЗА МЕТАЛИ“ АД
(регистрационен документ № 12-ДО-1352-00 от 09.04.2014 г.) за депониране на строителни
отпадъци.
Да транспортира от обект: „Преоборудване на КТП ул. „Брегалница“ № 57-59 с нов
трансформатор 800 kVA, 10/0 kV и външно електрозахранване с кабел НН lkV за захранване на
„Жилищна сграда с подземни гаражи“ в поземлен имот с идентификатор 68134.301.456, УПИ XIII5, кв.178,
м. „Западно направление - метростанция 5-7“ по плана на гр.София,
район
„Възраждане“* СО, с административен адрес ул.„Брегалница“ № 55
строителни 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.„Брегалница“ № 55
От началната си точка транспортната техника за превоз на строителни отпадъци ще поеме към
бул. „Тодор Александров“, бул. „Константин Величков“, бул. „Сливница“, бул. ,Данаил Николаев“,
бул. „Ботевградско шосе“ и до крайната точка - гр. София, обл. Софийска, Столична община, район
„Кремиковци“, имот с идентификатор № 68134.8275.62, кв. 71а (предходен план №73), м. ЗСК
Кремиковци (Решение № 12-ДО-1352-00 от 09.04.2014 г. на Директора на РИОСВ- София), както
следва:
1) Код 17 01 0 1 -б ето н
0,36т.
2) Код 17 01 07- смеси от бетон, тухли, керемиди,
плочки, фаянсови и керамични изделия,
различни от упоменатите в 17 01 06
3,53 т.
3) Код 17 05 06 -изкопани земни маси,
различни от упоменатите в 17 05 05
31,20 т.
код и наименование, съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО

пропюзни количества

-

m3,

тонове
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