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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-1531-03/09.082018г.,Договор
от 30.04.2020г сключен между „НОВА БИЛД ГРУП"ЕООД-Вътожител и „ТЕ ТРЕЙД
ГРУП"ООД-Изпълнител), въз основа на Договор от 01.06.2020г. сключен между „ТЕ ТРЕЙД
ГРУП“ООД и „ВЕНКОВ ИНЖЕНЕРИНГ’ ООД,
да транспортира от обект: „Уличен водопровод ф160-ПЕВП/ по ул. „ Проф. арх. Петър
Ташев“/О.Т,49-О.Т.48-О.Т.47/от същ. Водопровод ф 160-ПЕВП/в близост до О.Т.46/ и ул.
водопровод ф160-ПЕВП по ул. „Акад. Жак Натан“ /О.Т.47-О.Т.46/ до СВО за водоснабдяване на
сграда в УПИ V1II-1693, кв. 47, м. „Студентски град”, район „Студентски”, Столична община“,
по маршрут: от УПИ VIII-1693, кв. 47, м. „Студентски град” - по ул. „Стоян Камбарев“, ул.
„Никола Габровски”, бул. „Д-р Г. М. Димитров“, бул. „Цариградско шосе”, ул.,Димитър Пешев“, ул.
„5001“-разтоварище „Нови силози“
до съоръжение/площадка за третиране на отпадъци на „ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ”
АД, Решение № 12-ДО-1374-00/04.!2.2014г. 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. „Кал. Любен Кондаков“ и кв. Димитър Миленков, въз основа на договор от 01.08.2018г.
сключен между „ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ“АД и „ВЕНКО8 ИНЖЕНЕРИНГ’ ООД да
приеме строителни отпадъци/земни маси, както следва:
Изчислени прогнозни количества на
Образу
образуваните отпадъци
юридическо
вани от
Основание
Код
Съоръжение
лице, ЕТ
СМР
за предаване
съгласно
площадка
оператор на
и/или
на отпадъка
наредба Наименование куб. м. гонове
площадката
премах
по чл.З,
ване
ал.1 ЗУО
гр. София,
Холсим
Договор
74
кариерни
от
почва и камъни
кариера
170504
СМР
„Нови силози“ материали“ АД 01.08.2018г.
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Документът се издава в 2 (два) оригинални екземплярй - един за подателя и един за адресата, който го
получава на хартиен носител.

