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НАПРАВЛЕНИЕ № 226/17.06.2020 г.
Разрешава се на „ВЕНКОВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, с регистрационен документ № 12-РД 1531-03 от 09.08.2018 г. на Директора на РИОСВ-София.
/ф ирм а.

Н омер на р азреш ен и ето или реги страц и он н и я д о к у м е н т по чл. 35 З У О /

въз основа на Договор от 08.04.2019 г. между „АЙТАУЪР ДИВЕЛОПМЕНТ“ ЕАД и
„ЕЛЕКТРИСИТИ“ ЕООД за изграждане на външно електрозахранване на сграда, Договор от
22.10.2018 г. между „ЕЛЕКТРИСИТИ“ ЕООД и „ВЕНКОВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за извозване на
строителни отпадъци, Договор № Д-VIII-S1/31.01.2020 г. между „ВЕНКОВ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
и „СОФИНВЕСТ" ЕООД( Решение № 12-ДО-1342-03/20.12.2016г на Директора на РИОСВ- София
за приемане на строителни отпадъци).
Да транспортира от обект: „Външно ел. захранване - нова секционирана разпределителна
уредба Ср.Н. 10 kV, нови ТП 10/0,4 kV, кабели Ср.Н. 10kV и оборудване на излазни кабелни линии
Ср.Н. 10 kV в подстанция „София Център“ (Килия № 28), „Хиподрума“ (Килия № 40) и „Средец“
(Килия № 11) за захранване на многофункционална сграда с апартаментен хотел, търговски
обекти, ПГ и ГП“ в УПИ I, УПИ И, кв. 259а, м. „Солни пазар“ - Столична община, ул. „Позитано“
№ 11
строителнн 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. „Позитано“ № 11
От началната си точка транспортната техника за превоз на строителни отпадъци ще поеме
към бул. „Христо Ботев“, бул. „Сливница“, бул. „Данаил Николаев“, мост „Чавдар“, бул.
„Владимир Вазов“, ул. „8-ма“ и до крайната точка - гр. София, обл. Софийска, Столична община,
район „Кремиковци“, кв. „Враждебна“, кадастрални листове 230,231,232,253,254 и 255 по
кадастралния план на гр. София, имот с идентификатор № 68134.8631.111, бивша кариера за
инертни материали „Пет могили“ на фирма „Инжстрой“ ЕООД (Решение № 12-ДО-134203/20.12.2016г. на Директора на РИОСВ- София), както следва:
1) Код 17 01 0 1 —бетон
2) Код 17 03 02 - асфалтови смеси,
Съдържащи други вещества,
Различни от упоменатите в код 17 03 01
код и наименование, съгласно наредбата но чл. 3, an. 1 ЗУО

6,20 м3

13,64т.

5,20 м3

13,00 т.

прогнозни количества - M3,

тонове

