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НАПРАВЛЕНИЕ
Разрешава се на „ВЕНКОВ ИНЖЕНЕРИНГ’ ООД ЕЖ 131451059 с адрес на управление: гр. София,
район „Сердика“, ул. „ Оралица” № 24, Решение №12-РД-1531 -04/21.02 20\9т.(Договор от 04.05.2020г.
сключен между „Г.Р. АПАРТАМЕНТИ“ЕООД- Възложител и „ГЕЯ-ДЕК“ЕООД- Изпълнител), въз основа
на Договор 29.04.2020г. сключен между „ГЕЯ-ДЕК“ЕООД и „ВЕНКОВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД,
да транспортира от обект: „Жилищна сграда“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1608.6,
УПИIV-1330, кв.24 м. „Малинова долина ”, район „Студентски”. Столична община,
1Ло съоръженнше/плошадка на -ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ“ АД
по маршрут: УПИ IV-1330, кв.24 м. „Малинова долина ” - по ул. „Георги Русев“, бул.
„Симеоновско шосе“, Околовръстен път, ул. „Самоковско шосе“, ул. Димитър Пешев“-разтоварище
„Нови силози“
до съоръжение/ площадка за третиране на отпадъци на „ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ”
АД, Решение № 12-ДО-1374-00/04.12.2014г. на РИОСВ-София, гр. София, район Искър, промишлена
площадка на кариера „Нови силози“, намираща се източно от ТЕЦ „София-Изток“» между ул. .Димитър
Пешев“, ул. „Кап. Любен Кондаков“ и кв. Димитър Миленков, въз основа на договор от 01.08.2019г.
сключен между „ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ“АД и „ВЕНКОВ ИНЖЕНЕРИНГ’ ООД да приеме
строителни отпадъци/земни маси, както следва:
Изчислени прогнозни количества на
Образу
образуваните отпадъци
вани от
юридическо
Код
Основание за
СМР
Съоръжение
лице, ЕТ
съгласно
куб.
и/или
площадка
оператор на предаване на
наредба
Наименование
м.
тонове
отпадъка
премах
площадката
по чл.З,
ване
ал.1 ЗУО
..Холсим
Договор
кариерни
от
материали“ 01.08.2019г.
АД
2. До съоръженне/плошадка за третиране на отпадъци на „СОФИНВЕСТ” ЕООД
по маршрут: УПИ IV-1330, кв.24 м. „Малинова долина ” - по ул. „Георги Русев“, бул.
„Симеоновско шосе“, Околовръстен път, бул. „Ботевградско шосе”, кв. Враждебна, ул. „8-ма” депо Враждебна,
до съоръжение/ площадка за третиране на отпадъци на „СОФИНВЕСТ” ЕООД с Решение №12Д0-1342-03/10.12.2016г. на РИОСВ-София, гр. София, район Кремиковци, кв. „Враждебна” с
договор № Д-VIII-81/31.01.2020г. между „ВЕНКОВ ИНЖЕНЕРИНГ’ ООД и „СОФИНВЕСТ” ЕООД
да приеме строителни отпадъци, както следва:
СМР

170504

почва и камъни

-

689

гр. София,
кариера
„Нови силози“

Документът се издава в 2 (два) оригинални екземпляра - един за податеия и един за адресата, който го получава
на хартиен носител.
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НАПРАВЛЕНИЕ
Разрешава се на „ВЕНКОВ ИНЖЕНЕРИНГ’ ООД ЕИК 131451059 с адрес на управление: гр. София,
район „Сердика“, ул. „ Оралица” № 24, Решение №12-РД-1531-04/21.02.2()19г.(Договор от 04.05.2020г.
сключен между „Г.Р. АПАРТАМЕНТИ“ЕООД- Възложител и „ГЕЯ-ДЕК“ElЮД- Изпълнител), въз основа
на Договор 29.04.2020г. сключен между „ГЕЯ-ДЕК“ЕООД и „ВЕНКОВ ИНЖЕНЕРИНГ’ ООД,
да транспортира от обект: „Жилищна сграда“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1608.6,
УПИIV-1330, кв.24 м. „Малинова долина ”, район „Студентски”, Столична община,
1Ло съоръжеиише/плошалка на -ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ“ АД
по маршрут: УПИ IV-1330, кв.24 м. „Малинова долина ” - по ул. „Георги Русев“, бул.
„Симеоновско шосе“, Околовръстен път, ул. „Самоковско шосе“, ул. .Димитър Пешев“-разтоварище
„Нови силози“
до съоръжение/ площадка за третиране на отпадъци на „ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ”
АД, Решение № 12-ДО-1374-00/04.12.2014г. на РИОСВ-София, гр. София, район Искър, промишлена
площадка на кариера „Нови силози“, намираща се източно от ТЕЦ „София- Изток“, между ул. .Димитър
Пешев“, ул. „Кап, Любен Коидаков“ и кв. Димитър Миленков, въз основа на договор от 01.08.2019г.
сключен между „ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ“АД и „ВЕНКОВ ИНЖЕНЕРИНГ’ ООД да приеме
строителни отпадъци/земни маси, както следва:
Изчислени прогнозни количества на
Образу
образуваните отпадъци
вани от
юридическо
Код
Основание за
СМР
Съоръжение
лице, ЕТ
съгласно
куб.
предаване на
и/или
площадка
оператор на
наредба
Наименование
м.
тонове
отпадъка
премах
площадката
по
чл.З,
ване
ал.1 ЗУО
гр. София,
кариера
„Нови силози“

„Холсим
Договор
кариерни
от
материали“ 01.08.2019г.
АД
2. До съопъжение/плошадка за третиране на отпадъпи на „СОФИНВЕСТ” ЕООД
по маршрут: УПИ IV-1330, кв.24 м. „Малинова долина ” - по ул. „Георги Русев“, бул.
„Симеоновско шосе“, Околовръстен път, бул. „Ботевградско шосе”, кв. Враждебна, ул. „8-ма” депо Враждебна,
до съоръжение/ площадка за третиране на отпадъци на „СОФИНВЕСТ” ЕООД, с Решение № 12ДО-1342-03/10.12.2016г. на РИОСВ-София, гр. София, район Кремиковци, кв. „Враждебна” с
договор № Д-УШ-81/31.01.2020г. между „ВЕНКОВ ИНЖЕНЕРИНГ’ ООД и „СОФИНВЕСТ” ЕООД
да приеме строителни отпадъци, както следва:
СМР

170504

почва и камъни

-

689

Документът се издава в 2 (два) оригинални екземпляра - един за падате, иг и един за адресата, който го получава
на хартиен носител.

смеси от бетон,
гр. София,
тухли, керемиди,
24,539 кв.
„Софинвест“ Договор
№ Д-У1П-81/
плочки, фаянсови
Враждебна
ЕООД
31.01.2020г.
и керам. изделия
З.До съоръжение/плошадка! на „ЕКОТРАНС ГРУП11“ ООД
по маршрут: УПИ IV-1330, кв.24 м. „Малинова долина ” - по ул. „Георги Русев“, бул.
„Симеоновско шосе“, Околовръстен път, бул. „Ботевградско шосе“, ул. „Резбарска“-площадка1
до съоръжение/площадка1 за третиране на отпадъци на „ЕКОТРАНС ГРУП 1Г‘ООД, с Решение №12-ДО1221-02/24.02.2017г. на РИОСВ-София, ф. София, район Подуяне, ж. к. „Хаджи Димитър“, ул. „Резбарска“,
УПИ V 975, кв. 3 по плана на гр. София, с площ 800 кв. м., въз основа на договор от 21.06.2019г. сключен
между „ВЕНКОВ ИНЖЕНЕРИНГООД и „ЕКОТРАНС ГРУП 11“ООД да приеме строителни отпадъци,
както следва:
ф. София,
Договор
0,168 ул.“Резбарска“ „ Екотранс от
150101
хартиени и
СМР
картонени
фуп 11“ООД 21.06.2019г.
площадка1
опаковки
ф. София,
Договор
0,085
пластмаса
170203
СМР
ул.“Резбарска“ „ Екотранс от
фуп 11“ООД 21.06.2019г.
площадка1
Договор
ф. София,
0,153 ул.“Резбарска“ „ Екотранс от
желязо и
СМР
170405
стомана
фуп 11“ООД 21Ж2019г.
площадка!
СМР

170107

Документът се издава в 2 (два) оригинални екземпляра - един за подателя и един за адресата, който го получава
на хартиен носител.

