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 03-07 юни 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
Община Лом
За Периода 04-05.06.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч./ - Лом: Александър Стамболийски
272,184,206,135,256,202,93,79,155,176,232,204,151,282,250,137,178,258,149,123,218,234,200,145
,286,228,121,139,194,210,165,141,83,186,111,113,264,169,246,119,87,103,107,196,125,159,284,85,
252,172,174,226,182,101,162,236,97,157,188,220,166,248,240,95,268,276,260,274,147,224,167,161
,244,216,143,115,117,254,212,280,170,99,61,171,180,192,190
В,91,270,262,238,127,190,168,133,242,129,89,288,198,222,131,163, Батак
6,2,14,12,34,5,10,35,29,23,21,39,41,4,7,19,11,31,3,17,27,9,33,25,16,1,13,15,37,8, Бахчите , Извън
Регулацията , Кнес Иван Кулин 13, Менкова(Поп Андрей)
121,38,119,148,168,149,152,151,140,150,147, Неофит Рилски 7,4,5,13,15,8,9,1,12,3,10,17,
Перущица
34,5,15,20,33,103,7,30,39,59,51,77,46,35,106,22,47,17,42,81,4,6,1,2,8,9,69,40,60,87,100,26,32,31,6
5,23,3,11,37,53,79,44,73,25,49,24,102,43,75,28,45,27,50,83,56,104,14,13,10,55,52,41
За Периода 03-07.06.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч./ - Лом: Веслец(Братя Ибренови) 38, Пирот
28,57,41,47,18,85,43,64,38,56,61,81,65,49,20,36,22,53,44,30,55,26,24,59,51,48,45,50,46,79,71,67,6
0,63,83,62,75,54,58,40,77,39,42,52, Стадиона 17,13,15,2, Стара Планина 10,1,4,8,3,2,2,6,5,7,
Тимок 44,25,20,23,33,42,34,18,24,11,38,31,35,15,19,32,13а,16,21,37,13,14,17,41,40,22,29,39,
Тунджа 14,4,2,1
На 03.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ За Периода 05-07.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - Орсоя:
Втора 20,10,12,16,26,18,3,5, Дванадесета 8, Десета 4,1,6, Единадесета 14,12,8,6,10,
Осемнадесета 16,5,18,8,2,6, Първа 4,30,40,5,2,29,6,9,72, Трета 2,16,20, Тринадесета 4,6,1,
Шеста 1,2, Уо Тп-1,Извън Регулация

CEZ GROUP

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените
неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.
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 сайта www. 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.

