СЪОБЩЕНИЕ –6. 10. 2016 г.

“Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че по искане на фирма Щрабаг АГ
Австрия, извършваща строително – монтажни работи в кв. „Лозенец” и с оглед осигуряване
безопасността на гражданите и на работниците на обекта, топлоподаването ще бъде спряно от 12.10.
до 21.10.2016г. /включително/ към потребителите в района на:
ул. „Кожух планина”, ул. „Цветна градина”, ул. „Милевска планина”, ул. „Горски пътник”,
ул. „Богатица”, бул. „Джеймс Баучър” в отсечката от ул. „Николай Образописов” до ул.
„Червена стена”, кв. „Южен парк” и хотел „Маринела София”
“Топлофикация София” ЕАД разчита на разбиране от страна на гражданите в
създадената ситуация и се извинява за допълнителното неудобство, причинено от необходимостта
временно да бъде прекратено подаването на топла вода. Компанията напомня, че за времето на
ремонтите на клиентите няма да бъдат начислявани сметки за топла вода и това ще бъде отразено на
отделен ред в месечните съобщения.
Пресцентър “Топлофикация София” ЕАД
Списък на сградите, които ще бъдат със спряно подаване на топла вода в кв. „Лозенец”:
Ул. „Богатица” - № 20 А,Б, № 22 А, № 23 А, Б, В, № 24 А, № 26 А, № 30 А, №32 А, № 34 А, № 36
А, № 36-кафе-сладкарница;
Ул. „Бунтовник” - № 43-47, №55 А, № 55-А, № 57, №65 –склад за лекарства;
Ул. „Горски пътник” – бл. 35 А-В, № 42 А, № 45 А, №46 А, №48 А, №49 А, № 51 А, № 52 А, № 54
А, № 55 А, № 56 А, №58 А, №62 А, №66 А, №68;
Ул. „Голо Бърдо” - № 4 А;

Страница 2

Бул. „Джеймс Баучър” – бл. 114 А, бл. 116 А, бл. 118 А, № 91 А, № 93 А, № 95-97 А, № 99 – 101
А,Б, № 100 – ЧАД Зографски АД, № 103 – офис-сграда, № 120 А, № 124 А;
Ул. „Кожух планина” - № 15 А;
Ул. „Никола Образописов” - №12 – офис-сграда;
Ул.”Славище” - № 11 А-Б, № 13 А-Б, №18-бл. 24;
Ул. „Цветна градина” - № 72-офис-сграда, № 77-79, № 81;
Кв. „Южен парк” – бл. 24, бл.27 А-Б, 28 А-Б, бл. 30 А-Б, бл.30 В, бл.43 А-В, бл.44 А, бл. 45 А,
бл.53,бл. 54;
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