
Bx.N2 от район "Оборище" : 

СО РайОН "OБOPI'IIIВ" 

Вх Н· РОБ28-ЕВ88-Ц21 
от 25.88.2828 89 :14:52 

\\11\l\ll\1\\\\ \\11 11111\11\ 

д1 Бь11 гария ЕАд 

Al.bg 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

ул. Кукуw 1 
СофиR 1309, БългариА 

Alo'Ь.AUpuя ЕАд 
СофwtЗ 

l!зх. N9 .. .. 33.65 ........... ./ 2.4.0.8 ... 2020 •. 

ДО 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
РАЙОН .ОБОРИЩЕ" 
ГР. СОФИЯ 

От Илко Цветанов Бръмбашки, тел. 0882 208 882, 
представител на ,.А1 България" ЕАД, BG 131468980, 

гр. София, ул . Кукуш N21 . 

На основание и във връзка с: 
1. Чл.72, т.1 и т.2 от ЗУТ във връзка с внезапно възникнали повреди , които трябва да 

бъдат отстранени незабавно; 
2. НАРЕДБА за изграждане на елементите на техническата· инфраструктура и 

гаранциите при строителството им на територията на Столична община 
(Приета от Столичния общински съвет с Решение Ng 772 по Протокол Ng 54 от 
17.12.2009; изм. с Решение Ng 371 по Протокол Ng 43 от 18.07.2013 г.; 

3. Рамков договор за гаранции, сключен между Столична община и ,,А1 България" ЕАд; 
4. Учредена Банкова гаранция за 2020 г.; 
5. Рамков договор за гаранции РД-1 3-71/ 09.12.2013 г., сключен между СО район 

Дборище" и .. А 1 България" ЕАд. 
Ви уведомявам, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана 
тръбна канална мрежа , ,,А 1 България " ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща 
тръбна канална мрежа , собственост на ,.Българска телекомуникационна компания" ЕАД в 
район Дборище", в следните участъци: 

л . Веслец NQ27, 1202 Со ия, Район Обо ище 

като всички разходи по възстановяването, ще бъдат за сметка на .. А 1 България " ЕАД. 

Приложения : 

1. Схема на местоположение СМР. 

Дата: 24.08.2020 г. 
гр. София 

Ato-, / 

С уважение: ......... 
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