
СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН„СЛАТИНА”
1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73; 
__________________ http://so-slatina.org; e-mail: info@so-slatina.org_____ __

со Район Слатина 
вул. Шипченски проход 67 
* Кьм PC/I22-EB08-607- [ 1 ] 
от 10,85.2022 13;54:35 
Справка; www.so-slatIna.onQ 
Потрев. код:LPK23281592

ДО:
HELPBOOK 
sig n a l@  h e lp b o o k .in fo
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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В Район „Слатина” -  СО е получено Ваше писмо, с което искате да бъдете информирани
относно „Решението“ на Районната администрация по сигнала на г-жа Сст ________ а, която Ви
е уведомила следното:

1. За премахнати около 4м от кабели на мобилни оператори на улица „Георги Пеячевич“ 
пред № 45, което се е осъществило двукратно - около 23 часа на 25.03.2022г. и в ранните часове 
на 04.05.2022г.;

2. За мнението й, че уличното осветление на улица „Георги Пеячевич“ не е добро;
3. Интересува се къде се намира Общината;
4. Интересува се какви препоръки и мерки биха били взети за спокойствието на 

граждани.

Във връзка е горното Ви уведомяваме както следва:
1. За премахване (кражба?) на кабели на мобилни оператори в тъмната част от

денонощието г-жа С х i може да се обърне към Първо районно управление на СДВР,
на чиято територия е посоченият адрес.

2. улица „Георги Пеячевич“ е с изградено улично осветление, което се поддържа от 
„Улично осветление“ ЕАД. Сигнали за неработещо улично осветление се приемат денонощно на 
телефоните за контакт на Дружеството.

3. Административният адрес на Столична община е ул. „Московска“ № 33, ПК 1000, гр. 
София, а административният адрес на Район „Слатина“ -  СО е бул. „Шипченски проход“ № 67 
ПК 1574, гр. София.

4. Районната администрация, както и другите държавни и общински органи, полагат
непрестанни грижи за спокойствието и безопасността на гражданите, в съответствие с 
предоставените им по закон правомощия. ;

v Писмото се издава в един оригинален екземпляр -  за класиране в район „ Слатина " — СО. 
До адресата се изпрагца по ел. поща.
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