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ПЪТНАПОЛИЦИЯ - КАТ 

гр. СОФИЯ 

На основание чл.72 . ал . 2. и чл. 74. ал. 8 и 9 от ЗУТ (обн.ДВ бр.l / 2001г.) и в съответствие с 

.. Инструкция за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата инфраструктура 
в имоти. пубJШчна общинска собственост Ви уведомяваме, че поради авария на магистрален 

топлопровод на ул .. .Цар Симеон" между ул. ,J 1-август .. и ул. ,,Дунав", както и ул .. ,Дунав·· между 
ул ... Екзарх Йосиф'' и ул .. .Цар Симеон" е необходимо да се извършат строително-монтажни работи 
за отстраняването й. 

Началото наСМРе от 08.30ч. на 13.10.2020г. до 24.00ч. на 18.10.2020г. 

Необходимо е да бъде затворено за преминаване на МПС пътното платно на ул .. .Цар 
Симеон" между ул ... 1 1-август·· и ул .. ,Дунав", както и ул. "Дунав" между ул ... Екзарх Йосиф"' и ул . 
.. Цар Симеон" за периода на СМР. 

Възстановителни работи по нарушените благоустройствени фон.:r.ове ще се извършат за наша 

сметка от . .Настилки 2019 .. ДЗЗД в периода от 08.00ч. на 19.10.2020г. до 24.00ч. на 19.11.2020г. 

Съгласувал: 

инж.Георги Георгиев 

Глав ен инженер топло 

С уважение , 

Директор на ТР"СОФИЯ"· 
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Изготвил~. 1 
инж.Никол раскевов 
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бул ... История славянобългарска" N26, 1220 София, България 
тел.: 0700 11111, факс: +359 2 832 ЗО 08 
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