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

НАПРАВЛЕНИЕ №334/21.05.2021 г.
Разрешава се на „ВЕНКОВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, с регистрационен документ № 12-РД-153104 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 08.04.2021 г. между „БРЕВАС ИНВЕСТ“ ООД и „ВЕНКОВ
ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за транспортиране на строителни отпадъци, Договор №Д-УШ30а/01.02.2021 г. между „ВЕНКОВ ИНЖ ЕНЕРИНГ“ ООД и „СОФИНВЕСТ“ ЕООД
(регистрационен документ № 12-ДО-1342-03 от 20.12.2016 г.) за депониране на строителни
отпадъци. Договор от 08.01.2021 г. между „ВЕНКОВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и „КОСТИНБРОД
ЕКО“ АД (Комплексно разрешително № 399-Н 1/24.03.2016 г. на Изп. Директор на ИАОС) за
приемане на строителни отпадъци.
Да транспортира от обект: „Жилищна сграда с магазин, ателиета, гаражи и подземен гараж“ в
ПИ с ид. 68134.306.470, УПИ ХН-8,9, кв. 2786, м. „Зона Б-19“, район „Възраждане“-СО, по плана
на София, с административен адрес бул. „Константин Величков“ № 179
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: бул. „Константин Величков“ № 179
От началната си точка транспортната техника за превоз на строителни отпадъци ще поеме
към бул. „Сливница“, бул. „Ген. Данаил Николаев“, бул. „Мадрид“, бул. „Ботевградско шосе“, ул.
„8-ма“ и до крайната точка - гр. София, обл. Софийска. Столична община, имот с идентификатор
68134.8631.111. район ..Кремиковци“, кв. „Враждебна“, бивша кариера за инертни материали „Пет
могили“ на фирма ..Инжстрой“ ЕООД (Решение № 12-ДО-1342-03/20.12.2016г. на РИОСВСофия), както следва:
1. Код 17 01 03 - керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия
3,1 Ом3
1,86т.
2. Код 17 05 04- почва и камъни,
различни от упоменатите в 17 05 03
2575м3
3348т.
От началната си точка транспортната техника за превоз на строителни отпадъци ще поеме
към бул. „Сливница“, Околовръстен път, бул. „Ломско шосе“, Костинброд, с. Богьовци и до
крайната точка - гр. София, обл. Софийска, с. Богьовци, м. „Гоняреви падини“ (Комплексно
разрешително № 399-Н 1/24.03.2016 г. на Изп. Директор на ИАОС), както следва:
3.

Код 170201 - дървесен материал
кол и наименование, съгласно наредбата по чл. 3, ал 1 ЗУО

ГЛАВЕН ИН>
РАЙОН „ВЪЗРАЖД

1,20 м3
прогнозни количества - мЗ.

0,72 т.
тонове

