топлофикация
софия ЕАД

СО Район "Оворице
Вх № РОБ18-ЕВ00-273
от 3 0 .0 8 .2 0 1 8 11:47:25

Топлина в т воя дом!

9018758120
До
Кмета на СО - Район „О борищ е“
Копие: „Столичен И нспекторат“
Копие: „Софийска вода“ АД - ж.к. „М ладост-4“,
Бизнес парк - сграда 2А
Копие: „ЧЕЗ Разпределение България” АД
Копие: БТК ЕАД - ВИВАКОМ
Копие: Дирекция „Транспортна инфраструктура“
Отдел „Безопасност и организация на
движението“
Копие: Отдел „Пътна полиция“ - СДВГ
Уважаеми господни КМ ЕТ,
Уважаеми ГОСПОДА,
Съгласно чл. 72, ал. 2 от ЗУТ (обн., ДВ, бр. 1/2001 г.) Ви уведомяваме, че поради аварии на
топлопроводи е необходимо да бъдат извършени спешни краткотрайни аварийни работи в
кв. „Подуене-център“, на адреси:
1. ул. „М ърфи“ № 16;
в периода от 10:00 ч. на 30.08.2018 г. до завърш ване на обекта.
Временната организация на движението ще бъде съгласно Глава IV от Наредба № 3/16.08.2010 г. за
временната организация на движението при извършване на строителни и монтажни работи по
пътищата и улиците на М инистерството на регионалното развитие и благоустройство.
Необходимите възстановителни работи по нарушените благоустройствени фондове ще извършим за
наша сметка. Възстановяване на съответните настилки ще се извърши от фирма „Гарантстрой
комплект“ АД - гр. София.
Сроковете и гаранциите са договорени с фирмата и са съобразени със сроковете и гаранциите,
определени от Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и
гаранциите при строителството им на територията на СО, приета с решение № 772 на СОС.
Възстановителните работи ще бъдат извършени в срок от две седмици след възстановяване на
гоплоснабдяването към абонатите при подходящи метеорологични условия.
Лица за контакти: инж. Р. М анчев - р-л РТПМ и ИК, тел. 0896-777-279; В. Стоянов - техн. р-л АВР,
тел. 0878-693-414. Отговорник за възстановяването: М. Якова, тел. 0884-599-701.
С уважение:
инж. Росен Флоров
> Директор на ГР „София Изток“
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