
 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

           Електроразпределение Север АД  

Бюлетин за планови прекъсвания – електрозахранването на територията  

на Община Полски Тръмбеш 

          На 10.11.2020 г. В периода 08:30 ч. до 16:30 ч. 

Поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще 

бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Полски Тръмбеш – под ж.п.линията. 

 

         На 10.11.2020 г. В периода 15:00 ч. до 15:30 ч. 

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на 

електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: община Полски 

Тръмбеш: c. Куцина, с. Петко Каравелово и с. Раданово – югозападната част на селото. 

 

            На 11.11.2020 г. В периода 08:30 ч. до 16:30 ч. 

Поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще 

бъде прекъснато електрозахранването в районите на: Полски Тръмбеш в районите на: c. 

Павел, с. Страхилово, KТП „GLOBUL” Страхилово, с. Каранци, МТП „Крушака” гр. Полски 

Тръмбеш и ТП „Винпром” гр. Полски Тръмбеш. 

 

           от 16.11.2020 г. до 19.11.2020 г. В периода 09:00 ч. до 16:30 ч. 

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на 

електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: община Полски 

Тръмбеш: с. Иванча – в района на ТП 2 и с. Обединение – в района на ТП 7. 

 

           от 16.11.2020 г. до 20.11.2020 г. В периода 08:00 ч. до 17:00 ч. 

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на 

електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: Община 

Павликени и Община Полски Тръмбеш: на територията на с. Горна Липница, с. Патреш, с. 

Обединение.            

 

          На 17.11.2020 г. В периода 12:00 ч. до 14:00 ч. 

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на 

електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: община 

Павликени и община Полски Тръмбеш в района на: МТП Кантара - гр. Полски Тръмбеш, МТП 

Климентово – с. Климентово, с. Иванча, с. Обединение и част от с. Долна Липница и всички 

абонати, захранени от ВЕЛ „Липниците“. 



             Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото 

неудобство и се надява на разбиране.Допълнителна информация можете да получите 

на тел: 0700 1 61 61 
 


