
 

 

„Софийска вода” АД 

Телефонен център: 0800 121 21  

Бизнес център, бул.“Цар Борис III“ № 159 

www.sofiyskavoda.bg 

 

 
ДО: 

Г-ЖА ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА 

КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР” 

УЛ. „ИСКЪРСКО ДЕФИЛЕ” №123 

ГР. НОВИ ИСКЪР 1280 

 

ОТНОСНО: Обект “Аварийна подмяна на захранващия водопровод на кв. „Гниляне“ в 

участъка от помпена станция „Подгумер“ до ул. „Стара планина“/ отбивка за с. „Войнеговци“ и 

участък от ПИ с кадастрален идентификатор: 44224.5791.109 до ПИ с кадастрален 

идентификатор: 44224.5791.41, СО- район „Нови Искър“. 

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РАЙЧЕВА, 
             

  Бих искал да Ви уведомя, че през октомври месец 2021г. „Софийска вода” АД ще 

започне изпълнението на строеж: “Аварийна подмяна на захранващия водопровод на кв. 

„Гниляне“ в участъка от помпена станция „Подгумер“ до ул. „Стара планина“/ отбивка за с. 

„Войнеговци“ и участък от ПИ с кадастрален идентификатор: 44224.5791.109 до ПИ с 

кадастрален идентификатор: 44224.5791.41, СО- район „Нови Искър“. 

Инвестиционният проект e на обща стойност двеста седемдесет и три хиляди лева. 

Срокът за изпълнение на проекта е 45 работни дни. 

Проектът предвижда подмяна на 1600м. амортизирани водопроводни тръби с нови от 

PVC с диаметър ∅400мм. След реализацията на този проект на „Софийска вода” АД, живеещите 

в района на изпълнените строително – монтажни работи пряко ще почувстват силно подобрено 

качество на предоставяните услуги. Изпълнението на строителните работи, обаче е възможно да 

причини някои временни неудобства за живущите и работещите в района, като затруднено 

движение и паркиране. Заедно с фирмите-подизпълнители, с които работим, ще направим 

всичко възможно да осигурим качествено изпълнение на строително-монтажните дейности в 

срок, при оптимална организация и спазване на всички правила за безопасност и здраве при 

работа. 

Ръководител на проекта е инж. Мартин Илиев. С него можете да се свържете на телефон: 

0879575451. 

Инвеститорският контрол на обекта се изпълнява от инж. Семра Абдулова. При 

възникването на въпроси свързани със строителните работи, може да се свържете с инж. 

Абдулова на телефон: 0879662850. 

 

Госпожо Райчева, уверени сме, че ще споделите разбирането ни за взаимните ползи от 

съвместната ни работа и разчитаме на съдействието Ви. 

 

 

 

С уважение, 

 

Заместник технически директор „Управление на активи и  

         инвестционна праграма“: 

         /инж. Петьо Велев/ 
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