
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

Относно: Реконструкция на топлопроводни отклонения от камера №СГ – 12 – Д12 на ул. 

"Проф. Стоян Киркович" /ул. „31 януари“/ за бл. 35,36 и 38 в кв. 5 и резиденция на КНДР в кв. 4, 

от камера №СГ – 12 – Д13 за бл. 42,43,44 и 45 в кв. 4 – жк. „Дървеница“ 

Предвижда се строително-монтажните работи да започнат на 02.08.2021 г. и да приключат с 

възстановяване на пътните настилка, пешеходните алеи и зелените площи до 15.10.2021 г. 

НАЧАЛО НА СТРОИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ 02.08.2021г. 

СПИРАНЕ НА ТОПЛОПОДАВАНЕ КЪМ МРЕЖАТА 02.08.2021г. 

ПУСКАНЕ НА ТОПЛОПОДАВАНЕ КЪМ МРЕЖАТА 10.10.2021г. 

КРАЙ НА СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ 15.10.2021г. 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЦЯЛАТА СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТИ 75 календарни дни 

ВРЕМЕ БЕЗ ТОПЛОПОДАВАНЕ 70 календарни дни 

 

Изпълнението на обекта ще включва извършването на строително-монтажните работи по 

реконструкцията на топлопровода изключително по сервитута на сега съществуващия топлопровод. 

Строително-монтажните работи ще се извършват в зелените площи на междублоковите пространства, 

както и в сутерените на бл. 35,36 и 38 в кв. 5 и резиденция на КНДР в кв. 4, от камера №СГ – 12 – 

Д13 за бл. 42,43,44 и 45 в кв. 4 – жк. „Дървеница“, съгласно приложената схема 3. 

В обхвата на строително-монтажните работи не се предвижда разкопаване и затваряне на улици.   

В зелените площи на междублоковите пространства при строително-монтажните работи ще се 

засегнат частично пешеходни алеи между бл.  с №№ 42, 45, 43 и резиденция на КНДР в кв. 4 и между бл. 

№ 35 и 36 . Всички засегнати зелени площи и пешеходни алеи по време на реконструкцията на 

топлопровода ще бъдат надлежно възстановени.  

В сутерените на засегнатите сгради ще се подменят трасетата до абонатните станции. След 

приключване на строително-монтажните работи , изпитването и приемането и от съответната комисия, 

ще се пристъпи към възстановяване на пътните настилка, пешеходните алеи и зелените площи. 

 

 

 

Изготвил:  ………………….. 

/ Мирослав Бонев – Директор Дирекция СМД  

„ МОНТАЖИ КО“ ЕООД / 

 

 


