Иван Иванов
ВиК Бургас
кв. Победа,
ул. Ген. Владимир Вазов № 3
Гр. Бургас, 8000
Тел. 056/ 871 440, факс 056/ 842 979

До:
Zapinski, Michael J. №46
King James Street
HimmelbergVA53083
Уважаема/и Zapinski, Michael J.
Уведомление за обновяване на обществената водопроводна мрежа
ВиК ежегодно подменя повредени или влошаващи се ВиК тръби в целия град с цел да
поддържа или подобрява състоянието на ВиК мрежата в града. Тези подобрения гарантират
надежното водоснабдяване за нашите клиенти и намаляват възможността за неочаквани
откази на системата. Проектът през 2017-2018 включва подмяна на повредени или започнали
да се повреждат тръби по главните и странични улици. Подмяната на тези тръби е планирана
за завършване преди планиранираните улични подобрения от организации по
благоустройството.
Получавате това писмо, защото Вашето водоснабдяване ще бъде временно изключено докато
трае подмяната на тръбите. Ние работим с организации по благоустройството, за да сведем до
минимум времето, за което услугата ще бъде спряна. Очакваме да бъдат необходими 4 до 8
часа, за да подменим съоръженията. Работата ще започне в понеделник, 30 август в 9 часа
сутринта. Водоснабдяването трябва да се възстанови не по-късно от 17 часа.

ПАРКИРАНЕ И ДОСТЪП:


Паркирането в рамките на проекта ограничава основните улици по време на подмяната
на тръбите. Жителите се насърчават да използват странични улици за паркиране по
време на подмяната. Директният достъп до някои от улиците може да се ограничи по
време на подмяната.



Ще се поддържа достъп за аварийни превозни средства.

Ако имате въпроси или препоръки моля свържете се с нашия офис. Вашето сътрудничество в
подмяната на тръби във водопроводната мрежа е много ценено за нас.

Дата: May 22, 2018

Благодарим Ви.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас

Иван Иванов
ВиК Бургас
кв. Победа,
ул. Ген. Владимир Вазов № 3
Гр. Бургас, 8000
Тел. 056/ 871 440, факс 056/ 842 979

До:
Robson, David R. №4
Marlborough Avenue
HimmelbergVA53083
Уважаема/и Robson, David R.
Уведомление за обновяване на обществената водопроводна мрежа
ВиК ежегодно подменя повредени или влошаващи се ВиК тръби в целия град с цел да
поддържа или подобрява състоянието на ВиК мрежата в града. Тези подобрения гарантират
надежното водоснабдяване за нашите клиенти и намаляват възможността за неочаквани
откази на системата. Проектът през 2017-2018 включва подмяна на повредени или започнали
да се повреждат тръби по главните и странични улици. Подмяната на тези тръби е планирана
за завършване преди планиранираните улични подобрения от организации по
благоустройството.
Получавате това писмо, защото Вашето водоснабдяване ще бъде временно изключено докато
трае подмяната на тръбите. Ние работим с организации по благоустройството, за да сведем до
минимум времето, за което услугата ще бъде спряна. Очакваме да бъдат необходими 4 до 8
часа, за да подменим съоръженията. Работата ще започне в понеделник, 30 август в 9 часа
сутринта. Водоснабдяването трябва да се възстанови не по-късно от 17 часа.

ПАРКИРАНЕ И ДОСТЪП:


Паркирането в рамките на проекта ограничава основните улици по време на подмяната
на тръбите. Жителите се насърчават да използват странични улици за паркиране по
време на подмяната. Директният достъп до някои от улиците може да се ограничи по
време на подмяната.



Ще се поддържа достъп за аварийни превозни средства.

Ако имате въпроси или препоръки моля свържете се с нашия офис. Вашето сътрудничество в
подмяната на тръби във водопроводната мрежа е много ценено за нас.

Дата: May 22, 2018

Благодарим Ви.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас

Иван Иванов
ВиК Бургас
кв. Победа,
ул. Ген. Владимир Вазов № 3
Гр. Бургас, 8000
Тел. 056/ 871 440, факс 056/ 842 979

До:
Hartmann, David W. №2
Marlborough Avenue
HimmelbergVA53083
Уважаема/и Hartmann, David W.
Уведомление за обновяване на обществената водопроводна мрежа
ВиК ежегодно подменя повредени или влошаващи се ВиК тръби в целия град с цел да
поддържа или подобрява състоянието на ВиК мрежата в града. Тези подобрения гарантират
надежното водоснабдяване за нашите клиенти и намаляват възможността за неочаквани
откази на системата. Проектът през 2017-2018 включва подмяна на повредени или започнали
да се повреждат тръби по главните и странични улици. Подмяната на тези тръби е планирана
за завършване преди планиранираните улични подобрения от организации по
благоустройството.
Получавате това писмо, защото Вашето водоснабдяване ще бъде временно изключено докато
трае подмяната на тръбите. Ние работим с организации по благоустройството, за да сведем до
минимум времето, за което услугата ще бъде спряна. Очакваме да бъдат необходими 4 до 8
часа, за да подменим съоръженията. Работата ще започне в понеделник, 30 август в 9 часа
сутринта. Водоснабдяването трябва да се възстанови не по-късно от 17 часа.

ПАРКИРАНЕ И ДОСТЪП:


Паркирането в рамките на проекта ограничава основните улици по време на подмяната
на тръбите. Жителите се насърчават да използват странични улици за паркиране по
време на подмяната. Директният достъп до някои от улиците може да се ограничи по
време на подмяната.



Ще се поддържа достъп за аварийни превозни средства.

Ако имате въпроси или препоръки моля свържете се с нашия офис. Вашето сътрудничество в
подмяната на тръби във водопроводната мрежа е много ценено за нас.

Дата: May 22, 2018

Благодарим Ви.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас

Иван Иванов
ВиК Бургас
кв. Победа,
ул. Ген. Владимир Вазов № 3
Гр. Бургас, 8000
Тел. 056/ 871 440, факс 056/ 842 979

До:
Schmeling, Audrey L. №6
Marlborough Avenue
HimmelbergVA53083
Уважаема/и Schmeling, Audrey L.
Уведомление за обновяване на обществената водопроводна мрежа
ВиК ежегодно подменя повредени или влошаващи се ВиК тръби в целия град с цел да
поддържа или подобрява състоянието на ВиК мрежата в града. Тези подобрения гарантират
надежното водоснабдяване за нашите клиенти и намаляват възможността за неочаквани
откази на системата. Проектът през 2017-2018 включва подмяна на повредени или започнали
да се повреждат тръби по главните и странични улици. Подмяната на тези тръби е планирана
за завършване преди планиранираните улични подобрения от организации по
благоустройството.
Получавате това писмо, защото Вашето водоснабдяване ще бъде временно изключено докато
трае подмяната на тръбите. Ние работим с организации по благоустройството, за да сведем до
минимум времето, за което услугата ще бъде спряна. Очакваме да бъдат необходими 4 до 8
часа, за да подменим съоръженията. Работата ще започне в понеделник, 30 август в 9 часа
сутринта. Водоснабдяването трябва да се възстанови не по-късно от 17 часа.

ПАРКИРАНЕ И ДОСТЪП:


Паркирането в рамките на проекта ограничава основните улици по време на подмяната
на тръбите. Жителите се насърчават да използват странични улици за паркиране по
време на подмяната. Директният достъп до някои от улиците може да се ограничи по
време на подмяната.



Ще се поддържа достъп за аварийни превозни средства.

Ако имате въпроси или препоръки моля свържете се с нашия офис. Вашето сътрудничество в
подмяната на тръби във водопроводната мрежа е много ценено за нас.

Дата: May 22, 2018

Благодарим Ви.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас

Иван Иванов
ВиК Бургас
кв. Победа,
ул. Ген. Владимир Вазов № 3
Гр. Бургас, 8000
Тел. 056/ 871 440, факс 056/ 842 979

До:
Schneider, Franklin E. №5
Dupree Road
HimmelbergVA53083
Уважаема/и Schneider, Franklin E.
Уведомление за обновяване на обществената водопроводна мрежа
ВиК ежегодно подменя повредени или влошаващи се ВиК тръби в целия град с цел да
поддържа или подобрява състоянието на ВиК мрежата в града. Тези подобрения гарантират
надежното водоснабдяване за нашите клиенти и намаляват възможността за неочаквани
откази на системата. Проектът през 2017-2018 включва подмяна на повредени или започнали
да се повреждат тръби по главните и странични улици. Подмяната на тези тръби е планирана
за завършване преди планиранираните улични подобрения от организации по
благоустройството.
Получавате това писмо, защото Вашето водоснабдяване ще бъде временно изключено докато
трае подмяната на тръбите. Ние работим с организации по благоустройството, за да сведем до
минимум времето, за което услугата ще бъде спряна. Очакваме да бъдат необходими 4 до 8
часа, за да подменим съоръженията. Работата ще започне в понеделник, 30 август в 9 часа
сутринта. Водоснабдяването трябва да се възстанови не по-късно от 17 часа.

ПАРКИРАНЕ И ДОСТЪП:


Паркирането в рамките на проекта ограничава основните улици по време на подмяната
на тръбите. Жителите се насърчават да използват странични улици за паркиране по
време на подмяната. Директният достъп до някои от улиците може да се ограничи по
време на подмяната.



Ще се поддържа достъп за аварийни превозни средства.

Ако имате въпроси или препоръки моля свържете се с нашия офис. Вашето сътрудничество в
подмяната на тръби във водопроводната мрежа е много ценено за нас.

Дата: May 22, 2018

Благодарим Ви.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас

Иван Иванов
ВиК Бургас
кв. Победа,
ул. Ген. Владимир Вазов № 3
Гр. Бургас, 8000
Тел. 056/ 871 440, факс 056/ 842 979

До:
Herzog, Arwin H. №12
Larden Road
HimmelbergVA53083
Уважаема/и Herzog, Arwin H.
Уведомление за обновяване на обществената водопроводна мрежа
ВиК ежегодно подменя повредени или влошаващи се ВиК тръби в целия град с цел да
поддържа или подобрява състоянието на ВиК мрежата в града. Тези подобрения гарантират
надежното водоснабдяване за нашите клиенти и намаляват възможността за неочаквани
откази на системата. Проектът през 2017-2018 включва подмяна на повредени или започнали
да се повреждат тръби по главните и странични улици. Подмяната на тези тръби е планирана
за завършване преди планиранираните улични подобрения от организации по
благоустройството.
Получавате това писмо, защото Вашето водоснабдяване ще бъде временно изключено докато
трае подмяната на тръбите. Ние работим с организации по благоустройството, за да сведем до
минимум времето, за което услугата ще бъде спряна. Очакваме да бъдат необходими 4 до 8
часа, за да подменим съоръженията. Работата ще започне в понеделник, 30 август в 9 часа
сутринта. Водоснабдяването трябва да се възстанови не по-късно от 17 часа.

ПАРКИРАНЕ И ДОСТЪП:


Паркирането в рамките на проекта ограничава основните улици по време на подмяната
на тръбите. Жителите се насърчават да използват странични улици за паркиране по
време на подмяната. Директният достъп до някои от улиците може да се ограничи по
време на подмяната.



Ще се поддържа достъп за аварийни превозни средства.

Ако имате въпроси или препоръки моля свържете се с нашия офис. Вашето сътрудничество в
подмяната на тръби във водопроводната мрежа е много ценено за нас.

Дата: May 22, 2018

Благодарим Ви.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас

Иван Иванов
ВиК Бургас
кв. Победа,
ул. Ген. Владимир Вазов № 3
Гр. Бургас, 8000
Тел. 056/ 871 440, факс 056/ 842 979

До:
Mac Kenzie Family Lvg Tr №10
Larden Road
HimmelbergVA53083
Уважаема/и Mac Kenzie Family Lvg Tr
Уведомление за обновяване на обществената водопроводна мрежа
ВиК ежегодно подменя повредени или влошаващи се ВиК тръби в целия град с цел да
поддържа или подобрява състоянието на ВиК мрежата в града. Тези подобрения гарантират
надежното водоснабдяване за нашите клиенти и намаляват възможността за неочаквани
откази на системата. Проектът през 2017-2018 включва подмяна на повредени или започнали
да се повреждат тръби по главните и странични улици. Подмяната на тези тръби е планирана
за завършване преди планиранираните улични подобрения от организации по
благоустройството.
Получавате това писмо, защото Вашето водоснабдяване ще бъде временно изключено докато
трае подмяната на тръбите. Ние работим с организации по благоустройството, за да сведем до
минимум времето, за което услугата ще бъде спряна. Очакваме да бъдат необходими 4 до 8
часа, за да подменим съоръженията. Работата ще започне в понеделник, 30 август в 9 часа
сутринта. Водоснабдяването трябва да се възстанови не по-късно от 17 часа.

ПАРКИРАНЕ И ДОСТЪП:


Паркирането в рамките на проекта ограничава основните улици по време на подмяната
на тръбите. Жителите се насърчават да използват странични улици за паркиране по
време на подмяната. Директният достъп до някои от улиците може да се ограничи по
време на подмяната.



Ще се поддържа достъп за аварийни превозни средства.

Ако имате въпроси или препоръки моля свържете се с нашия офис. Вашето сътрудничество в
подмяната на тръби във водопроводната мрежа е много ценено за нас.

Дата: May 22, 2018

Благодарим Ви.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас

Иван Иванов
ВиК Бургас
кв. Победа,
ул. Ген. Владимир Вазов № 3
Гр. Бургас, 8000
Тел. 056/ 871 440, факс 056/ 842 979

До:
Hanson, Philip №4
Larden Road
HimmelbergVA53083
Уважаема/и Hanson, Philip
Уведомление за обновяване на обществената водопроводна мрежа
ВиК ежегодно подменя повредени или влошаващи се ВиК тръби в целия град с цел да
поддържа или подобрява състоянието на ВиК мрежата в града. Тези подобрения гарантират
надежното водоснабдяване за нашите клиенти и намаляват възможността за неочаквани
откази на системата. Проектът през 2017-2018 включва подмяна на повредени или започнали
да се повреждат тръби по главните и странични улици. Подмяната на тези тръби е планирана
за завършване преди планиранираните улични подобрения от организации по
благоустройството.
Получавате това писмо, защото Вашето водоснабдяване ще бъде временно изключено докато
трае подмяната на тръбите. Ние работим с организации по благоустройството, за да сведем до
минимум времето, за което услугата ще бъде спряна. Очакваме да бъдат необходими 4 до 8
часа, за да подменим съоръженията. Работата ще започне в понеделник, 30 август в 9 часа
сутринта. Водоснабдяването трябва да се възстанови не по-късно от 17 часа.

ПАРКИРАНЕ И ДОСТЪП:


Паркирането в рамките на проекта ограничава основните улици по време на подмяната
на тръбите. Жителите се насърчават да използват странични улици за паркиране по
време на подмяната. Директният достъп до някои от улиците може да се ограничи по
време на подмяната.



Ще се поддържа достъп за аварийни превозни средства.

Ако имате въпроси или препоръки моля свържете се с нашия офис. Вашето сътрудничество в
подмяната на тръби във водопроводната мрежа е много ценено за нас.

Дата: May 22, 2018

Благодарим Ви.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас

Иван Иванов
ВиК Бургас
кв. Победа,
ул. Ген. Владимир Вазов № 3
Гр. Бургас, 8000
Тел. 056/ 871 440, факс 056/ 842 979

До:
Dinolfo, Thomas C. №7
Marlborough Avenue
HimmelbergVA53083
Уважаема/и Dinolfo, Thomas C.
Уведомление за обновяване на обществената водопроводна мрежа
ВиК ежегодно подменя повредени или влошаващи се ВиК тръби в целия град с цел да
поддържа или подобрява състоянието на ВиК мрежата в града. Тези подобрения гарантират
надежното водоснабдяване за нашите клиенти и намаляват възможността за неочаквани
откази на системата. Проектът през 2017-2018 включва подмяна на повредени или започнали
да се повреждат тръби по главните и странични улици. Подмяната на тези тръби е планирана
за завършване преди планиранираните улични подобрения от организации по
благоустройството.
Получавате това писмо, защото Вашето водоснабдяване ще бъде временно изключено докато
трае подмяната на тръбите. Ние работим с организации по благоустройството, за да сведем до
минимум времето, за което услугата ще бъде спряна. Очакваме да бъдат необходими 4 до 8
часа, за да подменим съоръженията. Работата ще започне в понеделник, 30 август в 9 часа
сутринта. Водоснабдяването трябва да се възстанови не по-късно от 17 часа.

ПАРКИРАНЕ И ДОСТЪП:


Паркирането в рамките на проекта ограничава основните улици по време на подмяната
на тръбите. Жителите се насърчават да използват странични улици за паркиране по
време на подмяната. Директният достъп до някои от улиците може да се ограничи по
време на подмяната.



Ще се поддържа достъп за аварийни превозни средства.

Ако имате въпроси или препоръки моля свържете се с нашия офис. Вашето сътрудничество в
подмяната на тръби във водопроводната мрежа е много ценено за нас.

Дата: May 22, 2018

Благодарим Ви.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас

Иван Иванов
ВиК Бургас
кв. Победа,
ул. Ген. Владимир Вазов № 3
Гр. Бургас, 8000
Тел. 056/ 871 440, факс 056/ 842 979

До:
Jensen, Peter №5
Marlborough Avenue
HimmelbergVA53083
Уважаема/и Jensen, Peter
Уведомление за обновяване на обществената водопроводна мрежа
ВиК ежегодно подменя повредени или влошаващи се ВиК тръби в целия град с цел да
поддържа или подобрява състоянието на ВиК мрежата в града. Тези подобрения гарантират
надежното водоснабдяване за нашите клиенти и намаляват възможността за неочаквани
откази на системата. Проектът през 2017-2018 включва подмяна на повредени или започнали
да се повреждат тръби по главните и странични улици. Подмяната на тези тръби е планирана
за завършване преди планиранираните улични подобрения от организации по
благоустройството.
Получавате това писмо, защото Вашето водоснабдяване ще бъде временно изключено докато
трае подмяната на тръбите. Ние работим с организации по благоустройството, за да сведем до
минимум времето, за което услугата ще бъде спряна. Очакваме да бъдат необходими 4 до 8
часа, за да подменим съоръженията. Работата ще започне в понеделник, 30 август в 9 часа
сутринта. Водоснабдяването трябва да се възстанови не по-късно от 17 часа.

ПАРКИРАНЕ И ДОСТЪП:


Паркирането в рамките на проекта ограничава основните улици по време на подмяната
на тръбите. Жителите се насърчават да използват странични улици за паркиране по
време на подмяната. Директният достъп до някои от улиците може да се ограничи по
време на подмяната.



Ще се поддържа достъп за аварийни превозни средства.

Ако имате въпроси или препоръки моля свържете се с нашия офис. Вашето сътрудничество в
подмяната на тръби във водопроводната мрежа е много ценено за нас.

Дата: May 22, 2018

Благодарим Ви.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас

Иван Иванов
ВиК Бургас
кв. Победа,
ул. Ген. Владимир Вазов № 3
Гр. Бургас, 8000
Тел. 056/ 871 440, факс 056/ 842 979

До:
Trester, Thomas A. №5
Larden Road
HimmelbergVA53083
Уважаема/и Trester, Thomas A.
Уведомление за обновяване на обществената водопроводна мрежа
ВиК ежегодно подменя повредени или влошаващи се ВиК тръби в целия град с цел да
поддържа или подобрява състоянието на ВиК мрежата в града. Тези подобрения гарантират
надежното водоснабдяване за нашите клиенти и намаляват възможността за неочаквани
откази на системата. Проектът през 2017-2018 включва подмяна на повредени или започнали
да се повреждат тръби по главните и странични улици. Подмяната на тези тръби е планирана
за завършване преди планиранираните улични подобрения от организации по
благоустройството.
Получавате това писмо, защото Вашето водоснабдяване ще бъде временно изключено докато
трае подмяната на тръбите. Ние работим с организации по благоустройството, за да сведем до
минимум времето, за което услугата ще бъде спряна. Очакваме да бъдат необходими 4 до 8
часа, за да подменим съоръженията. Работата ще започне в понеделник, 30 август в 9 часа
сутринта. Водоснабдяването трябва да се възстанови не по-късно от 17 часа.

ПАРКИРАНЕ И ДОСТЪП:


Паркирането в рамките на проекта ограничава основните улици по време на подмяната
на тръбите. Жителите се насърчават да използват странични улици за паркиране по
време на подмяната. Директният достъп до някои от улиците може да се ограничи по
време на подмяната.



Ще се поддържа достъп за аварийни превозни средства.

Ако имате въпроси или препоръки моля свържете се с нашия офис. Вашето сътрудничество в
подмяната на тръби във водопроводната мрежа е много ценено за нас.

Дата: May 22, 2018

Благодарим Ви.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас

Иван Иванов
ВиК Бургас
кв. Победа,
ул. Ген. Владимир Вазов № 3
Гр. Бургас, 8000
Тел. 056/ 871 440, факс 056/ 842 979

До:
Schmeiser, Karen L №8
Larden Road
HimmelbergVA53083
Уважаема/и Schmeiser, Karen L
Уведомление за обновяване на обществената водопроводна мрежа
ВиК ежегодно подменя повредени или влошаващи се ВиК тръби в целия град с цел да
поддържа или подобрява състоянието на ВиК мрежата в града. Тези подобрения гарантират
надежното водоснабдяване за нашите клиенти и намаляват възможността за неочаквани
откази на системата. Проектът през 2017-2018 включва подмяна на повредени или започнали
да се повреждат тръби по главните и странични улици. Подмяната на тези тръби е планирана
за завършване преди планиранираните улични подобрения от организации по
благоустройството.
Получавате това писмо, защото Вашето водоснабдяване ще бъде временно изключено докато
трае подмяната на тръбите. Ние работим с организации по благоустройството, за да сведем до
минимум времето, за което услугата ще бъде спряна. Очакваме да бъдат необходими 4 до 8
часа, за да подменим съоръженията. Работата ще започне в понеделник, 30 август в 9 часа
сутринта. Водоснабдяването трябва да се възстанови не по-късно от 17 часа.

ПАРКИРАНЕ И ДОСТЪП:


Паркирането в рамките на проекта ограничава основните улици по време на подмяната
на тръбите. Жителите се насърчават да използват странични улици за паркиране по
време на подмяната. Директният достъп до някои от улиците може да се ограничи по
време на подмяната.



Ще се поддържа достъп за аварийни превозни средства.

Ако имате въпроси или препоръки моля свържете се с нашия офис. Вашето сътрудничество в
подмяната на тръби във водопроводната мрежа е много ценено за нас.

Дата: May 22, 2018

Благодарим Ви.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас

Иван Иванов
ВиК Бургас
кв. Победа,
ул. Ген. Владимир Вазов № 3
Гр. Бургас, 8000
Тел. 056/ 871 440, факс 056/ 842 979

До:
Slimmer, Dale L. №2
Larden Road
HimmelbergVA53083
Уважаема/и Slimmer, Dale L.
Уведомление за обновяване на обществената водопроводна мрежа
ВиК ежегодно подменя повредени или влошаващи се ВиК тръби в целия град с цел да
поддържа или подобрява състоянието на ВиК мрежата в града. Тези подобрения гарантират
надежното водоснабдяване за нашите клиенти и намаляват възможността за неочаквани
откази на системата. Проектът през 2017-2018 включва подмяна на повредени или започнали
да се повреждат тръби по главните и странични улици. Подмяната на тези тръби е планирана
за завършване преди планиранираните улични подобрения от организации по
благоустройството.
Получавате това писмо, защото Вашето водоснабдяване ще бъде временно изключено докато
трае подмяната на тръбите. Ние работим с организации по благоустройството, за да сведем до
минимум времето, за което услугата ще бъде спряна. Очакваме да бъдат необходими 4 до 8
часа, за да подменим съоръженията. Работата ще започне в понеделник, 30 август в 9 часа
сутринта. Водоснабдяването трябва да се възстанови не по-късно от 17 часа.

ПАРКИРАНЕ И ДОСТЪП:


Паркирането в рамките на проекта ограничава основните улици по време на подмяната
на тръбите. Жителите се насърчават да използват странични улици за паркиране по
време на подмяната. Директният достъп до някои от улиците може да се ограничи по
време на подмяната.



Ще се поддържа достъп за аварийни превозни средства.

Ако имате въпроси или препоръки моля свържете се с нашия офис. Вашето сътрудничество в
подмяната на тръби във водопроводната мрежа е много ценено за нас.

Дата: May 22, 2018

Благодарим Ви.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас

Иван Иванов
ВиК Бургас
кв. Победа,
ул. Ген. Владимир Вазов № 3
Гр. Бургас, 8000
Тел. 056/ 871 440, факс 056/ 842 979

До:
Skowlund, Richard I №3
Dupree Road
HimmelbergVA53083
Уважаема/и Skowlund, Richard I
Уведомление за обновяване на обществената водопроводна мрежа
ВиК ежегодно подменя повредени или влошаващи се ВиК тръби в целия град с цел да
поддържа или подобрява състоянието на ВиК мрежата в града. Тези подобрения гарантират
надежното водоснабдяване за нашите клиенти и намаляват възможността за неочаквани
откази на системата. Проектът през 2017-2018 включва подмяна на повредени или започнали
да се повреждат тръби по главните и странични улици. Подмяната на тези тръби е планирана
за завършване преди планиранираните улични подобрения от организации по
благоустройството.
Получавате това писмо, защото Вашето водоснабдяване ще бъде временно изключено докато
трае подмяната на тръбите. Ние работим с организации по благоустройството, за да сведем до
минимум времето, за което услугата ще бъде спряна. Очакваме да бъдат необходими 4 до 8
часа, за да подменим съоръженията. Работата ще започне в понеделник, 30 август в 9 часа
сутринта. Водоснабдяването трябва да се възстанови не по-късно от 17 часа.

ПАРКИРАНЕ И ДОСТЪП:


Паркирането в рамките на проекта ограничава основните улици по време на подмяната
на тръбите. Жителите се насърчават да използват странични улици за паркиране по
време на подмяната. Директният достъп до някои от улиците може да се ограничи по
време на подмяната.



Ще се поддържа достъп за аварийни превозни средства.

Ако имате въпроси или препоръки моля свържете се с нашия офис. Вашето сътрудничество в
подмяната на тръби във водопроводната мрежа е много ценено за нас.

Дата: May 22, 2018

Благодарим Ви.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас

Иван Иванов
ВиК Бургас
кв. Победа,
ул. Ген. Владимир Вазов № 3
Гр. Бургас, 8000
Тел. 056/ 871 440, факс 056/ 842 979

До:
De Pagter, Kurt L. №3
Larden Road
HimmelbergVA53083
Уважаема/и De Pagter, Kurt L.
Уведомление за обновяване на обществената водопроводна мрежа
ВиК ежегодно подменя повредени или влошаващи се ВиК тръби в целия град с цел да
поддържа или подобрява състоянието на ВиК мрежата в града. Тези подобрения гарантират
надежното водоснабдяване за нашите клиенти и намаляват възможността за неочаквани
откази на системата. Проектът през 2017-2018 включва подмяна на повредени или започнали
да се повреждат тръби по главните и странични улици. Подмяната на тези тръби е планирана
за завършване преди планиранираните улични подобрения от организации по
благоустройството.
Получавате това писмо, защото Вашето водоснабдяване ще бъде временно изключено докато
трае подмяната на тръбите. Ние работим с организации по благоустройството, за да сведем до
минимум времето, за което услугата ще бъде спряна. Очакваме да бъдат необходими 4 до 8
часа, за да подменим съоръженията. Работата ще започне в понеделник, 30 август в 9 часа
сутринта. Водоснабдяването трябва да се възстанови не по-късно от 17 часа.

ПАРКИРАНЕ И ДОСТЪП:


Паркирането в рамките на проекта ограничава основните улици по време на подмяната
на тръбите. Жителите се насърчават да използват странични улици за паркиране по
време на подмяната. Директният достъп до някои от улиците може да се ограничи по
време на подмяната.



Ще се поддържа достъп за аварийни превозни средства.

Ако имате въпроси или препоръки моля свържете се с нашия офис. Вашето сътрудничество в
подмяната на тръби във водопроводната мрежа е много ценено за нас.

Дата: May 22, 2018

Благодарим Ви.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас

Иван Иванов
ВиК Бургас
кв. Победа,
ул. Ген. Владимир Вазов № 3
Гр. Бургас, 8000
Тел. 056/ 871 440, факс 056/ 842 979

До:
Fuhrmann, Glenn J. №9
Marlborough Avenue
HimmelbergVA53083
Уважаема/и Fuhrmann, Glenn J.
Уведомление за обновяване на обществената водопроводна мрежа
ВиК ежегодно подменя повредени или влошаващи се ВиК тръби в целия град с цел да
поддържа или подобрява състоянието на ВиК мрежата в града. Тези подобрения гарантират
надежното водоснабдяване за нашите клиенти и намаляват възможността за неочаквани
откази на системата. Проектът през 2017-2018 включва подмяна на повредени или започнали
да се повреждат тръби по главните и странични улици. Подмяната на тези тръби е планирана
за завършване преди планиранираните улични подобрения от организации по
благоустройството.
Получавате това писмо, защото Вашето водоснабдяване ще бъде временно изключено докато
трае подмяната на тръбите. Ние работим с организации по благоустройството, за да сведем до
минимум времето, за което услугата ще бъде спряна. Очакваме да бъдат необходими 4 до 8
часа, за да подменим съоръженията. Работата ще започне в понеделник, 30 август в 9 часа
сутринта. Водоснабдяването трябва да се възстанови не по-късно от 17 часа.

ПАРКИРАНЕ И ДОСТЪП:


Паркирането в рамките на проекта ограничава основните улици по време на подмяната
на тръбите. Жителите се насърчават да използват странични улици за паркиране по
време на подмяната. Директният достъп до някои от улиците може да се ограничи по
време на подмяната.



Ще се поддържа достъп за аварийни превозни средства.

Ако имате въпроси или препоръки моля свържете се с нашия офис. Вашето сътрудничество в
подмяната на тръби във водопроводната мрежа е много ценено за нас.

Дата: May 22, 2018

Благодарим Ви.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас

Иван Иванов
ВиК Бургас
кв. Победа,
ул. Ген. Владимир Вазов № 3
Гр. Бургас, 8000
Тел. 056/ 871 440, факс 056/ 842 979

До:
Dase, James R Suzanne №3
Marlborough Avenue
HimmelbergVA53083
Уважаема/и Dase, James R Suzanne
Уведомление за обновяване на обществената водопроводна мрежа
ВиК ежегодно подменя повредени или влошаващи се ВиК тръби в целия град с цел да
поддържа или подобрява състоянието на ВиК мрежата в града. Тези подобрения гарантират
надежното водоснабдяване за нашите клиенти и намаляват възможността за неочаквани
откази на системата. Проектът през 2017-2018 включва подмяна на повредени или започнали
да се повреждат тръби по главните и странични улици. Подмяната на тези тръби е планирана
за завършване преди планиранираните улични подобрения от организации по
благоустройството.
Получавате това писмо, защото Вашето водоснабдяване ще бъде временно изключено докато
трае подмяната на тръбите. Ние работим с организации по благоустройството, за да сведем до
минимум времето, за което услугата ще бъде спряна. Очакваме да бъдат необходими 4 до 8
часа, за да подменим съоръженията. Работата ще започне в понеделник, 30 август в 9 часа
сутринта. Водоснабдяването трябва да се възстанови не по-късно от 17 часа.

ПАРКИРАНЕ И ДОСТЪП:


Паркирането в рамките на проекта ограничава основните улици по време на подмяната
на тръбите. Жителите се насърчават да използват странични улици за паркиране по
време на подмяната. Директният достъп до някои от улиците може да се ограничи по
време на подмяната.



Ще се поддържа достъп за аварийни превозни средства.

Ако имате въпроси или препоръки моля свържете се с нашия офис. Вашето сътрудничество в
подмяната на тръби във водопроводната мрежа е много ценено за нас.

Дата: May 22, 2018

Благодарим Ви.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас

Иван Иванов
ВиК Бургас
кв. Победа,
ул. Ген. Владимир Вазов № 3
Гр. Бургас, 8000
Тел. 056/ 871 440, факс 056/ 842 979

До:
Pittner, Renee J №1
Dupree Road
HimmelbergVA53083
Уважаема/и Pittner, Renee J
Уведомление за обновяване на обществената водопроводна мрежа
ВиК ежегодно подменя повредени или влошаващи се ВиК тръби в целия град с цел да
поддържа или подобрява състоянието на ВиК мрежата в града. Тези подобрения гарантират
надежното водоснабдяване за нашите клиенти и намаляват възможността за неочаквани
откази на системата. Проектът през 2017-2018 включва подмяна на повредени или започнали
да се повреждат тръби по главните и странични улици. Подмяната на тези тръби е планирана
за завършване преди планиранираните улични подобрения от организации по
благоустройството.
Получавате това писмо, защото Вашето водоснабдяване ще бъде временно изключено докато
трае подмяната на тръбите. Ние работим с организации по благоустройството, за да сведем до
минимум времето, за което услугата ще бъде спряна. Очакваме да бъдат необходими 4 до 8
часа, за да подменим съоръженията. Работата ще започне в понеделник, 30 август в 9 часа
сутринта. Водоснабдяването трябва да се възстанови не по-късно от 17 часа.

ПАРКИРАНЕ И ДОСТЪП:


Паркирането в рамките на проекта ограничава основните улици по време на подмяната
на тръбите. Жителите се насърчават да използват странични улици за паркиране по
време на подмяната. Директният достъп до някои от улиците може да се ограничи по
време на подмяната.



Ще се поддържа достъп за аварийни превозни средства.

Ако имате въпроси или препоръки моля свържете се с нашия офис. Вашето сътрудничество в
подмяната на тръби във водопроводната мрежа е много ценено за нас.

Дата: May 22, 2018

Благодарим Ви.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас

Иван Иванов
ВиК Бургас
кв. Победа,
ул. Ген. Владимир Вазов № 3
Гр. Бургас, 8000
Тел. 056/ 871 440, факс 056/ 842 979

До:
Sachse, David R. №8
Marlborough Avenue
HimmelbergVA53083
Уважаема/и Sachse, David R.
Уведомление за обновяване на обществената водопроводна мрежа
ВиК ежегодно подменя повредени или влошаващи се ВиК тръби в целия град с цел да
поддържа или подобрява състоянието на ВиК мрежата в града. Тези подобрения гарантират
надежното водоснабдяване за нашите клиенти и намаляват възможността за неочаквани
откази на системата. Проектът през 2017-2018 включва подмяна на повредени или започнали
да се повреждат тръби по главните и странични улици. Подмяната на тези тръби е планирана
за завършване преди планиранираните улични подобрения от организации по
благоустройството.
Получавате това писмо, защото Вашето водоснабдяване ще бъде временно изключено докато
трае подмяната на тръбите. Ние работим с организации по благоустройството, за да сведем до
минимум времето, за което услугата ще бъде спряна. Очакваме да бъдат необходими 4 до 8
часа, за да подменим съоръженията. Работата ще започне в понеделник, 30 август в 9 часа
сутринта. Водоснабдяването трябва да се възстанови не по-късно от 17 часа.

ПАРКИРАНЕ И ДОСТЪП:


Паркирането в рамките на проекта ограничава основните улици по време на подмяната
на тръбите. Жителите се насърчават да използват странични улици за паркиране по
време на подмяната. Директният достъп до някои от улиците може да се ограничи по
време на подмяната.



Ще се поддържа достъп за аварийни превозни средства.

Ако имате въпроси или препоръки моля свържете се с нашия офис. Вашето сътрудничество в
подмяната на тръби във водопроводната мрежа е много ценено за нас.

Дата: May 22, 2018

Благодарим Ви.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас

Иван Иванов
ВиК Бургас
кв. Победа,
ул. Ген. Владимир Вазов № 3
Гр. Бургас, 8000
Тел. 056/ 871 440, факс 056/ 842 979

До:
Levezow, Robert L №1
Larden Road
HimmelbergVA53083
Уважаема/и Levezow, Robert L
Уведомление за обновяване на обществената водопроводна мрежа
ВиК ежегодно подменя повредени или влошаващи се ВиК тръби в целия град с цел да
поддържа или подобрява състоянието на ВиК мрежата в града. Тези подобрения гарантират
надежното водоснабдяване за нашите клиенти и намаляват възможността за неочаквани
откази на системата. Проектът през 2017-2018 включва подмяна на повредени или започнали
да се повреждат тръби по главните и странични улици. Подмяната на тези тръби е планирана
за завършване преди планиранираните улични подобрения от организации по
благоустройството.
Получавате това писмо, защото Вашето водоснабдяване ще бъде временно изключено докато
трае подмяната на тръбите. Ние работим с организации по благоустройството, за да сведем до
минимум времето, за което услугата ще бъде спряна. Очакваме да бъдат необходими 4 до 8
часа, за да подменим съоръженията. Работата ще започне в понеделник, 30 август в 9 часа
сутринта. Водоснабдяването трябва да се възстанови не по-късно от 17 часа.

ПАРКИРАНЕ И ДОСТЪП:


Паркирането в рамките на проекта ограничава основните улици по време на подмяната
на тръбите. Жителите се насърчават да използват странични улици за паркиране по
време на подмяната. Директният достъп до някои от улиците може да се ограничи по
време на подмяната.



Ще се поддържа достъп за аварийни превозни средства.

Ако имате въпроси или препоръки моля свържете се с нашия офис. Вашето сътрудничество в
подмяната на тръби във водопроводната мрежа е много ценено за нас.

Дата: May 22, 2018

Благодарим Ви.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас

Иван Иванов
ВиК Бургас
кв. Победа,
ул. Ген. Владимир Вазов № 3
Гр. Бургас, 8000
Тел. 056/ 871 440, факс 056/ 842 979

До:
Hancock, Curtis W №6
Larden Road
HimmelbergVA53083
Уважаема/и Hancock, Curtis W
Уведомление за обновяване на обществената водопроводна мрежа
ВиК ежегодно подменя повредени или влошаващи се ВиК тръби в целия град с цел да
поддържа или подобрява състоянието на ВиК мрежата в града. Тези подобрения гарантират
надежното водоснабдяване за нашите клиенти и намаляват възможността за неочаквани
откази на системата. Проектът през 2017-2018 включва подмяна на повредени или започнали
да се повреждат тръби по главните и странични улици. Подмяната на тези тръби е планирана
за завършване преди планиранираните улични подобрения от организации по
благоустройството.
Получавате това писмо, защото Вашето водоснабдяване ще бъде временно изключено докато
трае подмяната на тръбите. Ние работим с организации по благоустройството, за да сведем до
минимум времето, за което услугата ще бъде спряна. Очакваме да бъдат необходими 4 до 8
часа, за да подменим съоръженията. Работата ще започне в понеделник, 30 август в 9 часа
сутринта. Водоснабдяването трябва да се възстанови не по-късно от 17 часа.

ПАРКИРАНЕ И ДОСТЪП:


Паркирането в рамките на проекта ограничава основните улици по време на подмяната
на тръбите. Жителите се насърчават да използват странични улици за паркиране по
време на подмяната. Директният достъп до някои от улиците може да се ограничи по
време на подмяната.



Ще се поддържа достъп за аварийни превозни средства.

Ако имате въпроси или препоръки моля свържете се с нашия офис. Вашето сътрудничество в
подмяната на тръби във водопроводната мрежа е много ценено за нас.

Дата: May 22, 2018

Благодарим Ви.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас

Иван Иванов
ВиК Бургас
кв. Победа,
ул. Ген. Владимир Вазов № 3
Гр. Бургас, 8000
Тел. 056/ 871 440, факс 056/ 842 979

До:
Jelinek, Scott J. №7
Larden Road
HimmelbergVA53083
Уважаема/и Jelinek, Scott J.
Уведомление за обновяване на обществената водопроводна мрежа
ВиК ежегодно подменя повредени или влошаващи се ВиК тръби в целия град с цел да
поддържа или подобрява състоянието на ВиК мрежата в града. Тези подобрения гарантират
надежното водоснабдяване за нашите клиенти и намаляват възможността за неочаквани
откази на системата. Проектът през 2017-2018 включва подмяна на повредени или започнали
да се повреждат тръби по главните и странични улици. Подмяната на тези тръби е планирана
за завършване преди планиранираните улични подобрения от организации по
благоустройството.
Получавате това писмо, защото Вашето водоснабдяване ще бъде временно изключено докато
трае подмяната на тръбите. Ние работим с организации по благоустройството, за да сведем до
минимум времето, за което услугата ще бъде спряна. Очакваме да бъдат необходими 4 до 8
часа, за да подменим съоръженията. Работата ще започне в понеделник, 30 август в 9 часа
сутринта. Водоснабдяването трябва да се възстанови не по-късно от 17 часа.

ПАРКИРАНЕ И ДОСТЪП:


Паркирането в рамките на проекта ограничава основните улици по време на подмяната
на тръбите. Жителите се насърчават да използват странични улици за паркиране по
време на подмяната. Директният достъп до някои от улиците може да се ограничи по
време на подмяната.



Ще се поддържа достъп за аварийни превозни средства.

Ако имате въпроси или препоръки моля свържете се с нашия офис. Вашето сътрудничество в
подмяната на тръби във водопроводната мрежа е много ценено за нас.

Дата: May 22, 2018

Благодарим Ви.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас

