София град

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на
услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне
или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по
електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене,
профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага
кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на
електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 14-18 януари 2019 г.
включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на
съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички
засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани
планирани дейности.
ОБЛАСТ
Дата/период Времетраене Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/
В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия
район – улици, квартал,
УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони,
включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването
можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на
планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.
Област Монтана Населено Място
Област Монтана
Община Лом
На 04.04.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Лом: Георги Кирков, Дунавска(Д Благоев), Еремия
Българов, Ивайло, Никола Първанов, Хан Крум, Цар Симеон(В.Коларов)
На 04.04.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Лом: Бор, Липа, Ломски Казарми, Петрохан, Струма
На 05.04.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Лом: Веслец(Братя Ибренови), Драгоман(Н.Вапцаров),
Кнес Иван Кулин, Ком, Стадиона, Тодор Овчарски(Бр.Зу-Ски), Цар Петър(М.Стефанов), Цар
Симеон(В.Коларов), Цар Шишман, Черковна(Г.Карастоянова), Шипка
На 05.04.2019 г. /11:45 - 13:15 ч./ - Замфир: 110047, Битоля, Васил Друмев, Васил Коларов,
Елин Пелин, Зайчер, Никола Й.Вапцаров, Охрид, Пирин, Сливница, Солун, Царибродска, Шипка
На 05.04.2019 г. /11:45 - 13:15 ч./ - Лом: 44238,1149,6, Иван Вазов
На 05.04.2019 г. /12:00 - 13:15 ч./ - Лом: Белоградчишко Шосе(Г.Мос), Бор, Липа, Лодовико
Миланези(К-Ска), Ломски Казарми, Петрохан, Струма
Област Ловеч Населено Място
Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените
неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

CEZ GROUP

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена
според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или
според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете
сайтаwww. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи
ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време
за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който
ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

