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СОфUЯЕАД

До Кмета на Район "Оборище"
ул. "Мадрид"

- СО

.NH

Копие до
Дирекция "Транспортна инфраструктура"
отдел "Безопасност и организация на
движението"

ул. "Будапеща" .Nk17
Копиедо

"Столичен инспекторат"
, J

ул. "Париж" М5
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Отдел "Пътна полиция"

· ''· 201 , G, СО<Мл 1~711

Столична дирекция на вътрешни работи

-- ____ _:.:;'~~'?.3_8.!.:~·~ ' '

Копие до

"Център за градска мобилност" ЕАД

ул. "Будапеща" JV"s!l7
Копиедо

"Софийска вода" АД
бул. "Цар Борис Ill'' .Ni!159
Копиедо

,,Електроразпределителни мрежи Запад" АД

бул. "Цариградско шосе"

N!! 159

Копие до

"Улично осветление" ЕАД
ул. "Будапеща " .Ni!17
Копиедо
БТКЕАД

бул. "Цариградско шосе" .Nk

115

Копие до

"Овергаз мрежи" АД
ул. "Филип Кутев" .Nk

На основание чл.72, ал.2. от ЗУТ (обн. ДВ, бр.

от

12

Март

елементи

2021

5

1 от 2 Януари 2001 r.,

изм. и доп. ДВ, бр .

21

г.) и в съответствие с "Инструкция за гаранции и контрол при строителство на

на техническата инфраструктура в имоти, публична общинска собственост" Ви

уведомяваме, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени

строителни работи на обект с адрес: ул. "Велико Търново" от ул. "Сан Стефана" до ул. "Асен
Златаров" и ул."Васил Априлов" от ул."Оборище" до ул."Шипка".

СМР ще бъдат извършени от

08:30 ч.

на

28.06.2022

г. до 24:00ч. на 29.06.2022г.

Прекъсването на топлоснабдяването ще бъде в рамките на
може да намерите на нашата интернет страница

.,Топ.~оф икация София" ЕАД
ТР "София"

бул . "История славянобългарска"
тел.:

0700 1 1 111,
www.toplo.bg

фак с :

N2 6, 1220 Со фия, България

+359 2 832

ЗО

08

48

часа. Повече информация

www.toplo.bg .
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ф 1 Страница 2
Временната организация на движението ще бъде съгласно Глава

16.08.2010

от Наредба N!!З от

г. за временната организация на движението при извършване на строителни и

монтажни работи по пътищата и улиците (обн. ДВ, бр.
от

IV

12.05.2015

74

от

21.09.2010

г., изм. и доп. ДВ, бр.

34

г.).

Необходимите възстановителни работи по нарушените благоустройствени фондове ще

извършим за наша сметка при благоприятни метеорологични условия. Възстановяването на
съответните настилки ще се извърши от фирма "Настилки

2019''

ДЗЗД- гр. София. Сроковете и

гаранциите са договорени с фирмата и са съобразени със сроковете и гаранциите, определени от

Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система и

гаранциите при строителството им на територията на Столична община, приета с решение N(Л72
на СОС.

Лице за контакт: Ивайло Берберов - Технически ръководител "АВР'" тел.

c уважение,
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