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Уважаеми господин кмет, 

Уважаеми господа, 
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До 

Кмета на СО - Район "Оборище" 

"Столичен Инспекторат" 

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

Бизнес парк - сграда 2А 

"ЧЕЗ Разпределение България" АД 

БТК ЕАД- ВИВАКОМ 

Отдел "Пътна полиция"- СДВР 

Дирекция "Транспортна инфраструктура" 

Отдел "Безопасност и организация на движението" 

"Улично осветление"- ЕАД 

Съгласно чл. 72, ал. 2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че поради авария на топлопровод е 

необходимо да бъдат извършени аварийни СМР в кв. ,,Подуене-център", на кръстовището на 

ул. "Каймакчалан" и ул. "Петър Богдан", за периода от 09:00 ч. на 19.10.2020 г. за 48 часа. 
В участъка по ул. "Каймакчалан" от ул. "Велчо Атанасов" до бул. "Ситняково" ще бъде 

затруднено движението на МПС за посочения период. 

Необходимите възстановителни работи по нарушените благоустройствени фондове ще 

извършим за наша сметка. Възстановяване на съответните настилки ще се извърши от фирма 

"НАСТИЛКИ" 2019" ДЗЗД- гр. София. 

Сроковете и гаранциите са съобразени с определените от Наредбата за изграждане на 

елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията 

на СО, приета с решение N2 772 на СОС. 
Възстановителните работи ще бъдат извършени в срок от две седмици след възстановяване 

на топлоснабдяването към абонатите при подходящи метеорологични условия. 

Лица за контакти: инж. Р. Манчев- р-л РТПМ и ИК на тел. 0896 777 279; техн. р-л АВР на 
тел. 0885 358 445; инж. Р.Стоянов- техн. р-л на тел. 0896 777 292. 

Отговорник за възстановяването: М. Якова на тел. 02/970 99 28. 

Топлофикация София ЕАД 

ТР "София Изток" 

ул. ,,Димитър Пешев" NQ 6, 1528 София, България 
тел.: 0700 11111, факс: +359 2 973 28 52 
www.toplo.bg 

С уважение: j 
инж. Росен Фло.-.-,·"·'-

Директор на ТР " 

markkasherov
Stamp
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Кмета на СО - Райо11 "Оборище" 

"Столичен Инсnекторат" 

"Софийска вода'' АД- ж.к. "Младост-4", 
Бизнес nарк - сграда 2А 

,, ЧЕЗ PaзnpeдeJrcrшe България" АД 

БТК ЕАД- ВИВАКОМ 

Отдел "Пътна полиция"- СДВР 

Дирекция "Трансnортна инфраструктура" 

Отдел "Безоnасност 11 органнзацuя на движението" 

"У лично осветленне" - ЕАД 

Съгласно чл. 72, ал. 2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че .порадИ авария на топлопровод е 
необходимо да бъдат и1nършепи аварийни СМР в кв. "Подуене-центьр", на кръстовището на 

ул. "Каймакчалан" и ул. "Петър Богдан", за периода от 09:00 ч. на 16.10.2020 r. за 48 часа. 
В участъка rю ул. "Каймакчалан" от ул. "Велчо Атанасов" до бул. "Ситняково'' ще бъде 

затрудпено движението на МПС за посочения период. 

Необходимите възстановителни работи по нарушените благоустройствени фондове ще 

извършим за наша сметка. Възстановяване на съответните наетидки ще се извърши от фирма 

"l IАСТИЛКИ" 20 19" ДЗЗД - гр. София. 

Сроковете и гаранциите са съобразени с оnределените от Наредбата за изграждане на 

елементите на техническата инфраструктура и гаранциите nри строителството им на територията 

на СО, приета с решение N!! 772 на СОС. 
Възстановителните работи ще бъдат извършени в срок от две седмици след възстановяване 

на тоnлоснабдяването към абонатите при подходящи метеорологични условия. 

Лица за контакти : инж. Р. Манчев- р-л РТПМ и ИК на тел. 0896 777 279; техн. р-л АВР на 
тел. 0885 358 445; инж. Р.Стоянов- техн. р-л на тел. 0896 777 292. 

Отговорник за выстаповявапето: М. Якова па тел. 02/970 99 28. 

Тоnлофикация София ЕАД 

ТР .София Иsток· 
ул . ..Димитър Пешев" Na 6, 1528 Софин, Б'Ы1rария 
тел.: 0700 11111, факс: +359 2 973 28 52 
www.toplo.bg 
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