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ДО
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ” - СО
ул. „Париж” №5
гр. София

КРИВ18-ВК08-1295
от 09.10.2018

III

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 58, ал. 9 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане
и опазване на чистотата на територията на Столична община, приложено Ви изпращам
направление за определянето на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или
земни маси за обект:
гр. София, линия София - Панчарево от муфа до РИО, муфа РМ1 - локално "Цариградско
шосе и ул. "Христо Чернопеев" до РИО - ул. "Димитър JI. Гичев", сграда с идентификатор
68134.801.518.1.

Приложение:
1. Направление за определянето на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци
и/или земни маси - 1 бр.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - Район “ИЗГРЕВ”
ул. “Атанас Далчев” № 12, п.к. 1113, телефон 970 10 32, факс 8710 159
e-mail: info@so-izgrev.bg

НАПРАВЛЕНИЕ № 30 / 08.10.2018г.
Разрешава се на „Венков Инженеринг” ООД, регистрационен документ с решение № 12-РД-153102 от 23.06.2016г.
/фирма, Номер на разрешението или регистрационни докумант по чл.35 ЗУО /

въз основа на Договор № .....от 05.04.2018г. между „Телелинк Бизнес Сървисис” ЕАД и „Венков
Инженеринг” ООД.
да транспортира от обект: гр. София, линия София - Панчарево от муфа до РИО, муфа РМ1 локално "Цариградско шосе и ул. "Христо Чернопеев" до РИО - ул. "Димитър J1. Гичев", сграда с
идентификатор 68134.801.518.1.
по маршрут: ул. „Атанас Далчев“, ул. „А. П. Чехов“, ул. „Фредерик Ж. Кюри“, бул. „Драган
Цанков“, бул. „Пейо Яворов“, бул. „Михай Еминеску”, бул. „Ситняково”, бул. „Мадрид”, бул.
„Ботевградско шосе”, ул. „8-ма“, депо „Враждебна”.
до съоръжение / площадка, „Враждебна”, договор № Д-УШ-407 от 05.10.2017г. между „Венков
Инженеринг” ООД и „Софинвест” ЕООД

Както следва:
17 05 06 земни маси

-

Код и наименование, съгласно Наредбата по нл.З, ал. 1 от ЗУО

17 03 02 асфалтови смеси

-

Код и наименование, съгласно Наредбата по чл.З, ал. 1 от ЗУО

София 08.10.2018 г.

20,00

прогнозни количества - м3 , тонове

1,90

прогнозни количества - м3 , тонове

Административен орган, компетентен да издаде
строеж или упълномощена^него лице
/подпис, п еч а^

