
  

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 магазин Лидъл - пресичане на ул. Хр. 

Ботев

кв. Кулата, ул. "Извор" 

ул. "Речка"

възстановяване на настилки блокове Химици

ул. "Трапезица" след пресечката с ул. "Мистер Сенко"

ул. "Спас Соколов" от ул. "Студена вода" до ул. "Ат. 

Йованович"

кв. Кулата, ул. "Герена"

възстановяване на настилки пл. Суми

изграждане на стартова 
шахта

при бензиностанция Лукойл

стр. монт. асф. тест. други

ул. "Леденик"

ул. "Речка"

При водомерна шахта на ул. Беласица

Клон 101 - ф630 преминаване през река Лева

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

"Козлодуйски бряг"

кв. Дъбника

кв. Кулата, ул. Мир; ул. Герена

от ветеринарната лечебница към НР 13000 м3

стр. монт. асф. тест. други

ул. Иван Рилски, от бул. Крайречен до ул. 

Петропавловска

ул. Хаджитошина

подготовка на пътна основа ул. Леденик, от ул. Стара планина

подготовка на пътна основа блокове Химици

 ………………………………..

            / Иван Миков /

к-с Сениче до надлез КАТ - клон 6

ВОДОПРОВОД

ул. Спас Соколов от СРШ до СРШ1

Профил 11 - кв. Кулата

ул. Никола Войводов от РШ3 до СРШ

Клон 200 - ул. "Трапезица"

КПС - Кулата - ограда и площадков път

ул. Иван Рилски

Улица Речка 

Блокове Химици

ул. "Леденик" - ф450; 

видове работи които ще се извършватМестоположение

клон / участък / улица

Преминаване под жп линия на Главен колектор 1 

Дневен информационен лист

за подобектите на които ще се извършват СМР на дата :

"Воден Цикъл 2011" 

ДЗЗД

КАНАЛИЗАЦИЯ

19.07.2016 г.

видове работи които ще се извършватМестоположение

клон / участък / улица

видове работи които ще се извършват

Хранител от Гл.т.128 до т.293 - ф630

ул. Хаджитошина

Улица Речка -  Ø110 

Местоположение

клон / участък / улица

Дъбника - Кулата - ф630

Изпитване на водоплътност - кв. Дъбника

ул. Ген. Леонов

Асфалтиране

Тласкател до НР 1500 м3

Гл. клон 1; клон 23 - кв. Кулата

ул. Леденик

блокове Химици


