
 

 
 
Уважаеми клиенти,  
 
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД не извършва планирани ремонти  по 
електроразпределителната мрежа oт 15.03.2020 г. Компанията осъществява единствено 
аварийни и превантивни ремонти по спешност и в условия на извънредно положение, за 
да поддържа надеждна и качествена услуга. В дружеството, обаче, продължават да 
постъпват искания за включване към електроразпределителната мрежа на обекти на 
граждани и фирми, които са провели последователно и законосъобразно всички 
процедури и са сключили съответните договори за присъединяване. Неизпълнението на 
подобни ангажименти от страна на дружеството може да доведе до икономически вреди, 
загуби на работни места, битови неудобства и др. Тъй като включването на обектите към 
мрежата изисква временни прекъсвания на електрозахранването, компанията 
реорганизира своята дейност и мобилизира служители за работа през нощта, за да не 
смущава ежедневието на потребителите. Прекъсванията за присъединяване на нови 
обекти през периода 11-15 май  2020 г., включително, ще се извършват в малките часове 
на денонощието – между 01:00 ч. и 05:00 ч., когато ще засегнат възможно най-малък брой 
активни потребители на електроенергия. Няма да се прекъсва услугата за болници, 
институции и администрации с обществена значимост. 
 
ОБЛАСТ 
Дата/период Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/ 
 
 
София-Град   
Община Витоша   
За периода 14-15.05.2020 г. /02:00 - 05:00 ч./ -  София: бул.  Братя Бъкстон  41, 57,  Изложбена 
зала,  57, 59,  бул. Бъкстон  63, 53, 51, 57,  ул. Българска Легия  41 а, 41 А 
Община Надежда   
За периода 13-14.05.2020 г. /00:16 - 05:00 ч./ -  София: бул.  Рожен  78 
 

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ 
Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-
planirani-remonti/. 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 и за 
очакваното време за възстановяване му. Сигнали за липса или нарушено качество на 
електрозахранването може да се подават на информационна линия 0 700 10 010; имейл: 
klienti@cez-rp.bg; контактна форма „Пишете ни“ на сайта на дружеството www.cez-rp.bg.  
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