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„Софийска вода” временно ще прекъсне водоснабдяването в  

някои части на столицата  

 

 

Във връзка с   извършване на периодична превенция на хидромеханични съоръжения 
на язовир „Искър”, се налага спиране на водоподаването на клиентите на „Софийска вода”: 

От 20:00 часа на 22 октомври 2014 г. (сряда) до 02:00 часа на 24 октомври 
2014г. (петък)   

с. Кокаляне между ул. „Самоковско шосе”, ул. „Искър”, ул. „Волази”, ул. 
„Димитър Благоев”, ул. „Васил Левски”, ул. „Буката”, ул. „Цар Иван Асен ІІ”, ул. 
„Детелина”, ул. „Калина”, ул. „Батийница”, ул. „Йованец”, ул. „Урвич” 

с. Панчарево между ул. „Самоковско шосе”, ул. „Урвич”, ул. „Йованец”, ул. 
„Вукова кория”, ул. „Бистришка река”, ул. „Бор”, ул. „Ловджийска чешма”, ул. 
„Риляник” 

 

От 16:00 часа на 22 октомври 2014 г. (сряда) до 01:30 часа на 24 октомври 
2014г. (петък)   

ресторант „Златна рибка” 

След възстановяване на водоснабдяването е възможно временно 
повишаване  мътността на водата. 

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа 
като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на 
водоснабдяването. 

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от 
Телефонния център на “Софийска вода” АД на телефон 0700 12121 или да следят за 
развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния 
информационен център на дружеството - http://www.sofiyskavoda.bg/water_stops.aspx.  

“Софийска вода” АД предварително се извинява на своите клиенти за 
причинените временни неудобства! 

Интернет сайтът на дружеството (www.sofiyskavoda.bg) дава възможност на 
клиентите да се абонират за съобщенията за прекъсване на водоподаването. На 
електронната си поща те могат лично да получават информация за планираните спирания. 

 
Отдел Комуникации на „Софийска вода” АД 

http://www.sofiyskavoda.bg/water_stops.aspx
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