ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА

СКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР
Собственик: ...................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция: ……………………………………………Телефон за връзка:......................
Относно обект: .............................................................................................................................................
(описва се вида на обекта)

с административен адрес: гр.София, Столична община – район ............................................................
ж.к./кв. .................................................... ул. .............................................................................. № .............
УПИ(парцел): ......................................... кв. ......................................... местност: ......................................
Прилагам необходимите документи:
І. Пред лицето на имота има съществуващи и годни за експлоатация водопровод и канал
 1.Копие от издадени от "Софийска вода" АД актуални изходни данни, копие на актуална
скица на имота, виза за проектиране /чл.13, ал.2, т.5/ в случаите, когато издаването й е
задължително или разрешение за поставяне – за преместваеми обекти /по смисъла на р.ІХ,
гл.ІІІ от ЗУТ/.
 2.Документ за собственост или отстъпено право на строеж
 - Нотариално заверено пълномощно, даващо право на упълномощеното лице да подписва
договори от името на собственика
 3.Договор в условията на чл.193 от ЗУТ , в случаите на преминаване през чужд имот,
вписан в имотния регистър по партидите и на двата имота
ІІ. В района няма редовно изградена и експлоатирана от Дружеството канализация
 1. Документ, издаден от съответната районна администрация удостоверяващ разрешение
на нейна територия да се изгради изгребна яма в условията на чл.87, ал.1 от ЗУТ /в случай,
че имота се отводнява така/, не се отнася за поземлени имоти без застрояване
 2. Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в
повърхностни води на Басейнова дирекция, МОСВ /в случай, че имота се отводнява така/
 3. Документ, издаден от съответната районна администрация, удостоверяващ съгласие, че
конкретния имот се отводнява с ЛПС /в случай, че имота се отводнява така/
 4 . Документите посочени в т.І
ІІІ. Пред лицето на имота няма съществуващи или годни за експлоатация водопровод
и/или канал
 1.Указателно писмо на НАГ на СО за имота
 2. Договор за поръчка за изграждане на инфраструктурни обекти, сключен между Клиента
и СО или договор за съинвестиране сключен между Клиента и инвеститора по Договора за
поръчка със СО. В хипотезата, когато Клиентът не е инвеститор в Договора за поръчка за
изграждане на инфраструктурни обекти със СО, се представя Предварителен договор
сключен между собственика на имота и фирмата-инвеститор страна по Договора за
поръчка със СО
 3. документите посочени в т.І или в хипотезите на т.ІІ и ІІІ



Всички документи (ксерокопия), които се приемат във връзка с подписване на договори за
присъединяване към ВиК мрежата следва да бъдат заверени „Вярно с оригинала”.

Забележка: При сключване на ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР на недвижими имоти и потребители
на услуги към водоснабдителните и/или канализационните системи, страни по договора са
"Софийска вода" АД и всички собственици на имота или носителят на учредено право на строеж.
Договорът следва да бъде подписан лично от всички собственици на имота или носителят на
учреден право на строеж, или от упълномощено лице, въз основа на нотариално заверено
пълномощно.
С подписването на настоящото заявление/ молба, долуподписаният декларирам, че съм съгласен
предоставените от мен лични данни да бъдат събирани и обработвани от администратора
"Софийска вода" АД във връзка с предоставяните услуги. Декларирам, че:
1. са ми предоставени данните, които идентифицират администратора и неговия представител;
2. запознат съм с целите на обработването на личните данни, а именно издаване на изходни данни/
сключване на предварителен договор/ договор за присъединяване в съответствие с разпоредбите на
ЗУТ, Наредба №4/14.09.04г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на
В и К системи и Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК
оператор "Софийска вода" АД;
3. запознат съм с получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити
данните съгласно глава шеста от ЗЗЛД;
4. известно ми е, че предоставям личните данни в съответствие с изискванията на посочените в т.2
нормативни документи и са ми известни последиците от отказ за предоставянето им;
5. предоставена ми е информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни
съгласно глава пета от ЗЗЛД.
Уведомен съм, че след предоставянето на изходните данни/ сключването на договора, представените
документи, удостоверяващи право на собственост и/или учредено право на строеж се унищожават
от "Софийска вода" АД

Дата: ...............................................

Подпис: ...........................................

„Софийска вода” АД е вписано като администратор на лични данни в Регистъра на
Комисията за защита на личните данни с идентификационен № 8046.

попълва се от служител в Център за
обслужване на клиенти

Фактура № ………………………..

Приел документите: ....................................... (подпис)

............................................................

............................................................. (име и фамилия)

Регистрационен № ………………. .

Дата:..........................................

