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„Софийска вода” временно ще прекъсне водоснабдяването в  

някои части на столицата  

 

На 7 и 8 октомври 2015 г. (сряда и четвъртък) във връзка с отстраняване на 
аварии на Рилски водопровод в района на местност „Ръжана”, се налага спиране на 
водоподаването на клиентите на „Софийска вода”, живеещи в района на: 

с. Плана – от 13.00 часа на 7октомври 2015г. до 00.00 часа на 8 октомври 
2015г. 

с. Железница – от 14.00 часа на 7 октомври 2015г. до 00.30 часа на 8 
октомври 2015г. 

с. Бистрица – от 12.30 часа на 7 октомври 2015г. до 00.30 часа на 8                       
октомври 2015г. 

с. Панчарево /висока зона/ с. Кокаляне/висока зона/, вилна зона „Косанин 
дол”, вилна зона „Ловджийска чешма”, вилна зона „Бункера”/горна част/,вилна 
зона „Градище” от 14.30 часа на 7 октомври 2015г. до 2.30 часа на 8 октомври 
2015 г. 

кв. „Симеоново”, вилна зона „Симеоново-Драгалевци”, кв. „Драгалевци”, 
вилна зона „Малинова долина” – от 14.00 часа на 7 октомври 2015г. до 2.00 часа 
на 8 октомври 2015г. 

кв. „Киноцентъра” – от 15.00 часа на 7 октомври 2015г. до 3.00 часа на 8 
октомври 2015г. 

кв. „Бояна” -  от 16.30 часа на 7 октомври 2015г. до 4.30 часа на 8 
октомври 2015г. 

вилна зона „Килиите”, вилна зона „Мала Кория” – от 17.30 часа на 7 
октомври 2015г. до 5.30 часа на 8 октомври 2015г. 

вилна зона „Беловодски път” - от 17.00 часа на 7 октомври 2015г. до 5.00 
часа на 8 октомври 2015г. 

кв. „Княжево” – района между ул. „Панорамен път”, ул. „Проф. Державин”, 
бул. „Цар Борис ІІІ”, ул. „Ген. Михаил Кутузов”, ул. „Карамфил”, ул. „Бойна 
слава”, ул. „Клек”, ул. „Сребриста липа” и ул. „Бял равнец” – от 17.30 часа на 7 
октомври 2015г. до 5.30 часа на 8 октомври 2015г. 
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кв. „Княжево” района между бул. „Цар Борис ІІІ”, ул. „Княжевска”, жп 
линията „София – Перник”, ул. „Владайско въстание” – от 17.30 часа на 7 
октомври 2015г. до 5.30 часа на 8 октомври 2015г. 

кв. „Горна баня” и вилна зона „Горна баня” от 17.30 часа на 7 октомври 
2015г. до 5.30 часа на 8 октомври 2015г. 

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска 
вода” ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски, разположени на адрес: 

с. Бистрица – на площада от 00.30 часа на 8 октомври 2015г. 

кв. „Симеоново” – на площада от 2.00 часа на 8 октомври 2015г. 

кв. „Драгалевци” – на площада от 2.00 часа на 8 октомври 2015г. 

 

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 

тел.: 812 24 88 , e-mail: communications@sofiyskavoda.bg  

http://www.sofiyskavoda.bg/water_stops.aspx
mailto:communications@sofiyskavoda.bg
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