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А 1 monлoфukaцuя V софuя ЕАД 
Топлина в твоя дом/ 

Изх. М f!.-;:.#}/[/.!..?..??.1:..2020 г. 
До 

Кмета на СО -Район "Оборище" 

Копие: "Столичен Инспекторат'' 

Копие: "Софийска вода" АД- ж.к. "Младост-4", 

Биза1ес парк - сграда 2А 

l(опие: "ЧЕЗ Разпределепие България" АД 

Копие: БТК ЕАД-ВИВАКОМ 

Копие: Дирекция "Транспортна 1шфраструюура" 

Отдел "Безопасност и организация на 

движен11ето" 

Копие: Оrдел "Пътна полlщltя" 

Съгласпо чл. 72, ал. 2 от ЗУТ (обн., ДВ, бр.l/2001 r.) Ви уведомяваме, че поради авария на 
топлопровод е необходимо да бъде извършен сnешен краткотраен авариен ремонт. в р-н Подуяllс

цснтьр на ул. Лисец Хи 6-8 
в периода от 09:00 ч. на 15.07.2020 г. за 48 ч. 

Временната орrанизация на движението ще бъде съгласно Глава IV от Наредба N23/16.08.2010 r. за 
временната организация на движението при извършване на строителни и монтажни работи по 

пътищата и улиците на Министерството на регионалното развитие и благоустройство. 

Необходимнте възстановителни работи по нарушените благоустройствени фондове ще извършим за 

наша сметка. /Jьзстановяване на съответните настилки ще се извърши от фирма ,,НАСТИЛКИ 2019 
ДЗЗД - гр. София. 

Сроковете 11 гаранциите са договорени с фирмата и са съобразени със сроковете и гаранциите, 

определеш1 от Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите 

при строителстоото им па територията на СО, приета с решение N'!! 772 на СОС. 
Възстапо.в11телните работи ще бъдат извършени в срок от две седмици след възстановяване па 

толлоснабд>l n:'liето към абонатите nри подходящи метеорологични условия. 

Лица за 1\(Нiт:н,-тн: инж. Р. Манчев - р-л РТПМ и ИК, тел. 0896-777-279;. Отговорник за 
възстаноn~tн:tJ IСТО: М. Якова, тел. 0884-599-701. 

Тоnnофикацин София ЕАД 
ТР "СОФИЯ и:НОК", ул. 'Димитър Пеwее· Ng 6, София 1528 
теn.: + 359 0700 11 111, факс: +359 2 973 28 52 
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С уважение: 

инж. Росен Флоров 

Дttректор на ТР "София 
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