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в-к "Труд"
21.03.2019 г., стр. 7
РЕМОНТИРАТ КЛЮЧОВО ТРАМВАЙНО ТРАСЕ В СОФИЯ
Нова детска градина с пързалки за стълбища
Децата ще могат да стигат с пързалка, не само със стълби, между двата етажа на нова
детска градина в столичния квартал „Горна Баня" между ул. „Н. Милев" и ул. „Перуника".
Тя ще побира 6 групи деца. Според проекта на „Тилев архитекти", който спечели 1-во
място в конкурса за инвестиционен проект, зданието ще се състои от няколко цветни
къщички. „Журито премира три проекта: 1. На „Тилев архитекти". 2. На „Джей Ар
Дизайн" и 3. На ,ДДА -Агенция Дизайн и Архитектура", съобщи столичният кмет
Йорданка Фандъкова.
Зам.-кметът Дончо Барбалов пък обяви, че започна ремонтът на трамвайното трасе и
пътните платна по ул. „Каменоделска". Той ще се извършва на етапи и улицата няма да
се затваря напълно. Заедно с релсите ще бъдат обновени и контактна мрежа, тротоари,
осветление, асфалт и водопроводи.

в-к "Телеграф"
21.03.2019 г., стр. 6
Нови релси на пътя към гробищата
Ремонт на трамвайното трасе и пътните платна започна вчера по столичната улица
„Каменоделска", водеща до софийските гробища. Заради реконструкцията се налагат
промени в маршрута на трамваи 3, 4 и 18. Ремонтът ще тече на етапи и движението по
улицата няма да бъде изцяло спирано. Само след Черешова задушница през юни
„Каменоделска" ще бъде напълно затворена за движение в района на бившия Хладилен
завод заради изграждане на напречен колектор от „Топлофикация". В този период ще
бъдат осигурени обходни трасета за движение на автомобили и градския транспорт,
обясни зам,-кметът по финансите, транспорта и здравеопазването Дончо Барбалов.

в-к "24 часа"
21.03.2019 г., стр. 7
Смениха пътя на 3 трамвая в столицата
Столичната улица „Каменоделска" се затваря за ремонт. Той започна вчера и ще
продължи до края на август. На етапи ще се подменят трамвайните релси, пътната
настилка, тротоарите и уличното осветление. Ремонтът струва 8,2 млн. лв., съобщи
зам.-кметът Дончо Барбалов.
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Променени са маршрутите на трамвайните линии 3,4 и 18. Те ще бъдат заместени от
временна автобусна линия ТМ4.
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