
  

Обект : „Реконструкция на водопроводната  и канализационната мрежи на гр. Враца – ЕТАП 1”

Възложител : Община Враца

Изпълнител : "Воден Цикъл 2011" ДЗЗД

Консултант : „КОНСУЛГАЛ БГ ПАРТНЪРС”

ЗАБЕЛЕЖКА

стр. монт. асф. тест. други

к-с Сениче, до бл. 201

маркиране на комуникации ул. "Речка"

довършване на 1 бр. СКО кв. Кулата, ул. Извор

възстановяване на настилки ул. "Илия Кръстеняков" до магазин БИЛА

подготвителни работи ул. "Трапезица" до пресечката с ул. "Мистер Сенко"

ул. "Кръстьо Бързаков"

кв. Кулата, ул. "Герена"

пл. Суми

изграждане на стартова 

шахта
при бензиностанция Лукойл

стр. монт. асф. тест. други

подготовка за изпитване на СВО

възстановяване на настилки

маркиране на комуникации ул. "Речка"

ул. "Ген. Леонов", от ул. "Екзарх Йосиф" до ул. 

"Козлодуйски бряг"

СВО за у-ще "Отец Паисий"

кв. Кулата, на изхода за Нефела

стр. монт. асф. тест. други

кв. Младост

кв. Младост

от бул. "2-ри юни" до ул. "Средна гора"

подготовка на пътна основа

подготовка на пътна основа кв. Кулата, ул. "Извор" от КПС до ул. "Канарата"

 ………………………………..

            / Андрей Чолаков /

Клон 116

Кв. Кулата - Профил 11

ул. Никола Войводов от РШ3 до СРШ1

ул. Г. Апостолов от РШ1 до РШ5

Асфалтиране

Улица Любен Каравелов  - Ø110 

Клон 202 - ул. "Трапезица"

Улица Речка 

Кв. Кулата - Профил 20

Клон 410 - кв. Сениче

Клон 3001 - ул. "Илия Кръстеняков"

ул. "Бенковвски"

видове работи които ще се извършватМестоположение

клон / участък / улица

Преминаване под жп линия на Главен колектор 1 

ВОДОПРОВОД

Дневен информационен лист

за подобектите на които ще се извършват СМР на дата :

"Воден Цикъл 2011" 

ДЗЗД

КАНАЛИЗАЦИЯ

20.06.2016 г.

видове работи които ще се извършватМестоположение

клон / участък / улица

видове работи които ще се извършват

Улица Речка -  Ø110 

Местоположение

клон / участък / улица

ул. Ал. Стамболийски - ф250

ул. Ген. Леонов

ул. "Симеон"

кв. Кулата ф110 - Гл. клон 1

Клон 119

кв. Кулата - ул. "Извор"

ул. Беласица


