
 
 

„Софийска вода” АД 

Телефонен център: 0700 121 21  

Бизнес парк София, Сграда 2А 

www.sofiyskavoda.bg 

 

Resourcing the world 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНИ СПИРАНИЯ НА ВОДАТА В 
РАЙОНА НА ПАНЧАРЕВО  

 

През м.октомври „Язовири каскади“ към НЕК ЕАД предприема 

основно обследване на яз.Искър, от което зависи безопасността и 
надеждното водоснабдяване на Столична община. При извършването на 

тази периодична превенция се налага да бъде изключена Главна 
напорна деривация от яз.Искър, в резултат на което ще бъде 
прекъснато водоподаването към част от имотите в район Панчарево в 

няколко поредни дни. Неизбежната манипулация ще възпрепятства 
„Софийска вода“ да осигури водоснабдителна услуга на клиентите си в 

три поредни седмици на месец октомври в района на: 
с. Кокаляне (Карето между: ул.Самоковско шосе, ул.Искър, ул. Волазите, 
ул.Д. Благоев, ул.В.Левски, ул.Буката, ул.Цар Иван Асен II, ул. Детелина, 

ул.Калина, ул.Батийница, ул.Йованец и ул.Урвич), с.Панчарево (Карето 
между: ул.Самоковско шосе, ул.Урвич, ул.Йованец, ул.Вукова кория, ул. 
Бистришка река, ул.Бор, ул.Ловджийска чешма и ул.Риляник) и р-нт 

Златна рибка.  
 

 
Планиран график на прекъсване на водоснабдяването:  
 
м. Октомври 2014 г.  

Район Дни от седмицата и часови диапазон на спирането 

 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 

  13 окт. 14 окт. 15 окт. 16 окт. 17 окт. 18 окт. 19 окт. 

Р-нт Златна Рибка 

 
09:30 - 16:30 09:30 - 16:30 09:30 - 16:30 09:30 - 16:30 

 

 

с.Кокаляне  

с.Панчарево       

  20 окт. 21 окт. 22 окт. 23 окт. 24 окт. 25 окт. 26 окт. 

Р-нт Златна Рибка    от 16:00  до 01:30     

с.Кокаляне    от 20:00  до 02:00     

с.Панчарево          от 20:00  до 02:00     

  27 окт. 28 окт. 29 окт. 30 окт. 31 окт. 1 ноем. 2 ноем. 

Р-нт Златна Рибка 

 
09:00 - 18:00 09:00 - 18:00 09:00 - 18:00   

 

с.Кокаляне 

с.Панчарево       

 

Осигурени водоноски за целия период от 22 до 24 октомври: 

 
 с. Кокаляне – на ул. Димитър Благоев, ъгъла с ул.„В.Левски“ 

 с. Панчарево – на ул. Елин Пелин, ъгъла с ул.„В.Левски“  
 с. Панчарево - ул.“Падинето“ и ул.“Люляк“  
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Карта на засегнатия район:  

 
 
 

 

„Софийска вода“ се извинява предварително за неизбежното 
временно неудобство и апелира за разбиране от страна на клиентите си 
в предстоящото жизненоважно за всички софиянци начинание. Всички 

експлоатационни екипи на „Софийска вода“ ще бъдат в режим на 
готовност, за да съдействат за извършването на обследването в 
определения съгласуван график с НЕК ЕАД. 

 
Актуална информация за всички планирани и текущи дейности на 

компанията можете да намерите на тел. 0700 1 21 21 или на 
www.sofiyskavoda.bg.     

с.Панчарево 

м.Дебело Гуно 

в.з.Кокалянски  

ханчета 

http://www.sofiyskavoda.bg/

