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Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на 
електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 11 - 15 декември 
2017 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, върху 
които са извършвани планирани  дейности. 
 
Община Брезник    
На 12.12.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./  на 13.12.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Брезник: 9-ти Септември, 
9ти Септември, Александър Тинков, Андрей Михайлов, Борис Калев, Бреза, Бърдо, Васил 
Левски, Георги Ив Бунджулов, Георги Ив Бунджулов, Елена Георгиева, Железна Вода, 
Зеленище, Зора, Йордан Стефанов, Радослав Григоров, Славянска, Христо Ботев, Цвета 
Лумбарова, Цвета Лумбарова, Чорни, Чорни, Чуряк  
На 11.12.2017 г. /09:00 - 15:15 ч./ -  Брезник: Бърдо  
На 11.12.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./  на 14.12.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./  на 15.12.2017 г. /09:00 - 
16:15 ч./ -  Брезник: Васил Левски, Георги Ив Бунджулов, Елена Георгиева, Зора, Йордан 
Стефанов, Радослав Григоров, Славянска, Цвета Лумбарова, Чорни, Чуряк  
На 12.12.2017 г. /08:15 - 15:30 ч./  на 13.12.2017 г. /08:15 - 15:30 ч./  на 14.12.2017 г. /08:15 - 
15:30 ч./  на 15.12.2017 г. /08:15 - 15:30 ч./ -  Брезник: Богдан Митов, Варош, Георги Бунджулов, 
Георги Ив Бунджулов, Енчо Николов, Йордан Стефанов, Лазар Лумбаров, Нестор Петров, 
Първи Май, Цвета Лумбарова  
На 13.12.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Гигинци: УПИХІV-219, кв. 22  
На 15.12.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Горна Секирна: Местн. Валога  
 
Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените 
неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването. 
 
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 електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за 
очакваното време за възстановяване на захранването. 
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