“Софийска вода” АД

Технически услуги
Присъединяване на недвижими
имоти към ВиК мрежата

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
НА НЕДВИЖИМИ
ИМОТИ КЪМ
ВиК МРЕЖАТА

„Софийска вода” АД предоставя
услугите водоснабдяване, канализация
и пречистване на отпадъчните води на
над 1.5 милиона жители на територията
на Столична община. ВиК услугите се
регулират и цените се одобряват от
Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране (ДКЕВР) .

•
•
•
•

имота или от упълномощено от него
лице;
съгласуване на проект за ВиК отклонения;
подписване на договор за присъединяване (съгласно чл. 84 от ЗУТ);
изграждане на ново сградно водопроводно отклонение;
регистрация на нов клиент – създаване на клиентски номер (в случай,
че няма);
становище за въвеждане в експлоатация на нов обект (съгласно чл. 84,
ал. 2 от ЗУТ), което се подписва от
собственика на имота или от упълномощено от него лице.

Техническите услуги за присъединяването на нов имот към ВиК мрежата се
извършват в съответствие с установе- •
ните процедури в дружеството, като
се заплащат съгласно ценоразписа на
„Софийска вода” АД и Общите положения към него, в които е обяснен и регламентиран реда и начина на прилагане
на цените.
Необходимите документи, свързани с
предоставянето на услуги по присъеСтъпките за присъединяване на нови диняване на нов имот към ВиК мрежата
обекти към ВиК мрежата са следните: можете да получите от центровете за
• издаване на изходни данни за про- обслужване на клиенти или да изтегектиране на сградни ВиК отклоне- лите от нашата интернет страница на
ния;
адрес: www.sofiyskavoda.bg.
• сключване на предварителен договор (съгласно чл. 143, ал. 1, т. 3 от Заплащането се извършва при подаваЗУТ), подписва се от собственика на нето на заявление за съответната услу-

га. За услуга на един и същи клиент за
различни обекти се заявяват отделни
поръчки.
Заплащането на услугите, свързани
с присъединяването на недвижими
имоти към ВиК мрежата, може да се
извърши:
• в брой в центровете за обслужване
на клиенти;
• на постерминалите в центровете за
обслужване на клиенти;
• по банков път.

“Софийска вода” АД не приема плащания на ръка, освен чрез специално упълномощени за целта лица
срещу издаване на касов бон. Моля,
изисквайте документ за всяко извършено от Вас плащане. Сигнали
за нередности или съмнения за
некоректни практики от страна на
служители на дружеството можете
да подадете на телефон: 81 22 521.
1

Общи положения
1. Настоящият ценоразпис обхваща услугите, свързани с предоставяне на данни за
проучване и проектиране, съгласуване на
проекти, становища, които са от компетенцията на “Софийска вода” АД. Желаните
услуги могат да се заявят в центровете за
обслужване на клиенти, като заплащането
се извършва при подаването на заявлението за съответната услуга.
2. За услуга на един и същи клиент за различни обекти се заявяват отделни поръчки.
3. Сроковете за изпълнението на услугите са
както следва:
а)
б)
в)
г)
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обикновена поръчка – 20 работни дни;
бърза поръчка – 10 работни дни;
експресна поръчка – 5 работни дни;
срокът за издаване на изходни данни за
проектиране на ВиК отклонения е 15 календарни дни съгласно Наредба № 4 за
условията и реда за присъединяване на
потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи
(ДВ бр.88/08.10.2004г.);

д) срокът за предоставяне на дигитални бази
данни е 5 работни дни.
Срокът за изпълнение започва да тече от деня,
следващ приемането на поръчката и изтича
в края на последния ден, а когато последния
ден е неприсъствен, срокът свършва в първия
следващ присъствен ден.
4. При съгласуване на проекти за сградни
отклонения на кабелни трасета (ел., тел.,
оптични и др.), топлофикация и газификация по т.13 в случаите, когато дължината
на сградното отклонение надвишава 100
м., за същите се заплаща цена по т. 14 (като
за улични трасета).
5. Пресъгласуване на работен проект по т.16
е налице когато:
а) е изтекъл срокът, определен в чл.145, ал.4
от Закона за устройство на територията
или
б) проектът се внася отново за съгласуване
поради отказано съгласуване при предходното му внасяне по технически причини–
несъответствия на проекта с технически-

те норми и стандарти. При последващото
внасяне на проекта същият следва да бъде
коригиран съобразно писмено дадените
указания от “Софийска вода” АД.
6. Сключването на предварителни договори по т.26 и договори за присъединяване
по т.27 се заплащат когато се предоставят
бързи и експресни услуги.
Настоящият Ценоразпис влиза в сила от
1.11.2009 г. и отменя Ценоразпис №1 от
1.09.2008 г.

ЦЕНОРАЗПИС №1
№

ВИД УСЛУГА

Обикновена

Обикновена с
ДДС

Бърза

Бърза
с ДДС

Експресна

Експресна с ДДС

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

• Попълнено заявление (по образец);
• Копие от документ за собственост или документ
за учредено право на строеж в чужд имот;

1

Издаване на изходни
данни за проектиране
на отклонения от “В и К”
мрежи

• Копие от визата за проектиране-2 бр. в случаите,
когато издаването й е задължително, или копие
от одобрен Подробен устройствен план;
162,00 лв

194,40 лв

324,00 лв

388,80 лв

• Разрешение за поставяне – за преместваеми
обекти (по смисъла на р.ІХ, гл.ІІІ от ЗУТ);
• Актуална скица на имота, издадена от техническата служба на общината, при условие, че визата
за проектиране не е издадена върху такава;
• Други, изрично указани от дружеството, при
необходимост.

2

Издаване на данни за
прединвестиционно
проучване–за проектиране на техническа
инфраструктура: топлофикация, газификация,
електро, телефони и
др. по една улица или
участък–до 1000 м ВиК
мрежи

• Попълнено заявление (по образец);
163,00 лв

195,60 лв

326,00 лв

391,20 лв

652,00 лв

782,40 лв

• Картен материал – извадка от застроително – регулационния или кадастрален план с обозначен
обхват на проучването.
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№

ВИД УСЛУГА

3

Издаване на данни за
прединвестиционно
проучване–за проектиране на техническа
инфраструктура: топлофикация, газификация,
електро, телефони и
др. по една улица или
участък–над 1000 м ВиК
мрежи ( към цената от т.2
прибавя 1/3 от нея за всеки 1000 м. над 1000 м)

Обикновена

Обикновена с
ДДС

Бърза

Бърза
с ДДС

Експресна

Експресна с ДДС

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

• Попълнено заявление (по образец);
• Картен материал – извадка от застроително – регулационния или кадастрален план с обозначен
обхват на проучването.

• Попълнено заявление (по образец);
• Копие от издадените изходни данни;
• Копие от документ за собственост или документ
за учредено право на строеж в чужд имот;
4

Преиздаване на изходни
данни за проектиране
поради изтекъл срок или
настъпили градоустройствени промени

86,00 лв

103,20 лв

172,00 лв

206,40 лв

344,00 лв

412,80 лв

• Копие от визата за проектиране в случаите, когато издаването й е задължително, или копие от
одобрен Подробен устройствен план;
• Разрешение за поставяне – за преместваеми
обекти (по смисъла на р.ІХ, гл.ІІІ от ЗУТ);
• Актуална скица на имота, издадена от техническата служба на общината, при условие, че визата
за проектиране не е издадена върху такава.
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№

ВИД УСЛУГА

5

Издаване на данни за
предварително проучване за наличните ВиК
мрежи и съоръжения
около поземлен имот
или за изработване на
устройствен план в обхват до 3 квартала

Обикновена

106,00 лв

6

Измерване на напора във
водопроводната мрежа

II

Съгласуване на работни проекти

7.1

Съгласуване на работен
проект за 1 брой сградно водопроводно или
канализационно отклонение

82,00 лв

102,00 лв

Обикновена с
ДДС

127,20 лв

98,40 лв

122,40 лв

Бърза

212,00 лв

164,00 лв

204,00 лв

Бърза
с ДДС

254,40 лв

196,80 лв

244,80 лв

Експресна

424,00 лв

328,00 лв

408,00 лв

Експресна с ДДС

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

508,80 лв

• Попълнено заявление (по образец);
• Актуална скица на имота, издадена от техническата служба на общината;
• Картен материал – извадка от кадастрален или
устройствен план;
• Други, изрично указани от дружеството, при
необходимост.

393,60 лв

• Попълнено заявление (по образец);
• Актуална скица на имота, издадена от техническата служба на общината;
• Картен материал – извадка от кадастрален или
устройствен план;
• Други, изрично указани от дружеството, при
необходимост.

489,60 лв

• Попълнено заявление (по образец);
• Сключен предварителен договор между клиента и „Софийска вода” АД за присъединяване
на недвижими имоти и потребители на услуги
към водоснабдителната и/или канализационната
системи;
• Копие от издадени от “Софийска вода” АД изходни данни (издадени преди не повече от 1 година);
• Работен проект – 2 бр., съгласно гл.ХІІ от Наредба
№4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
• Копие от съгласуван от Столична община работен проект на вътрешносградната ВиК инсталация.
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№

ВИД УСЛУГА

Обикновена

Обикновена с
ДДС

Бърза

Бърза
с ДДС

Експресна

Експресна с ДДС

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

7.2

Съгласуване на стандартен работен проект за 1
брой сградно водопроводно и 1 брой сградно
канализационно отклонение

143,00 лв

171,60 лв

286,00 лв

343,20 лв

572,00 лв

686,40 лв

Изискват се същите документи, които са записани
в т. 7.1.

7.3

Съгласуване на проекти
с по-голям брой от стандартния (към цената по
т.7.2 се заплаща цената
по т.7.3 за всяко следващо отклонение над стандартния брой)

72,00 лв

143,00 лв

171,60 лв

286,00 лв

343,20 лв

Изискват се същите документи, които са записани
в т. 7.1.

763,20 лв

• Попълнено заявление (по образец);
• Копие от издадените от „Софийска вода” АД изходни данни;
• Работен проект – 2 бр., съгласно гл.ХІІ от Наредба
№4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
• Копия от: указателно писмо от ДАГ–СО; трасе,
съгласувано с предприятията експлоатиращи
подземни проводи; становища от ПАБ–СДВР и
СРИОКОЗ.

8

Съгласуване на проекти
за улични водопроводи
и съоръжения с дължина
на трасето до 100 м

9

Съгласуване на проекти
за улични водопроводи
и съоръжения с дължина
на трасето над 100 м ( към
цената от т. 8 се прибавя
1/3 от нея за всеки 100 м.
над 100 м)

159,00 лв

86,40 лв

190,80 лв

318,00 лв

381,60 лв

636,00 лв

• Попълнено заявление (по образец);
• Копие от издадените от „Софийска вода” АД изходни данни;
• Работен проект – 2 бр., съгласно гл.ХІІ от Наредба
№4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
• Копия от: указателно писмо от ДАГ–СО; трасе,
съгласувано с предприятията експлоатиращи
подземни проводи; становища от ПАБ–СДВР и
СРИОКОЗ.

№

10

ВИД УСЛУГА

Съгласуване на проекти
за улични канали, колектори и съоръжения
с дължина на трасето до
100 м

Обикновена

172,00 лв

Обикновена с
ДДС

206,40 лв

Бърза

344,00 лв

Бърза
с ДДС

412,80 лв

Експресна

688,00 лв

Експресна с ДДС

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

825,60 лв

• Попълнено заявление (по образец);
• Копие от издадените от „Софийска вода” АД изходни данни;
• Работен проект – 2 бр., съгласно гл.ХІІ от Наредба
№4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
• Копия от: указателно писмо от ДАГ–СО; трасе,
съгласувано с предприятията експлоатиращи
подземни проводи; становища от ПАБ–СДВР и
СРИОКОЗ.
• Попълнено заявление (по образец);
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12

13

• Копие от издадените от „Софийска вода” АД изходни данни;

Съгласуване на проекти
за улични канали, колектори и съоръжения
с дължина на трасето над
100 м (към цената от т.10
се прибавя 1/3 от нея за
всеки 100 м над 100 м)

Съгласуване на проекти
за отводняване на пътни
платна
Съгласуване на проекти
за сградни отклонения
на кабелни трасета (ел.,
тел., оптични и др.), топлофикация и газификация до 100 м

• Работен проект – 2 бр., съгласно гл.ХІІ от Наредба
№4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
• Копия от: указателно писмо от ДАГ–СО; трасе,
съгласувано с предприятията експлоатиращи
подземни проводи; становища от ПАБ–СДВР и
СРИОКОЗ.
• Попълнено заявление (по образец);
76,00 лв

91,20 лв

152,00 лв

182,40 лв

304,00 лв

364,80 лв
• Проект на обекта (2 екземпляра).
• Попълнено заявление (по образец);

89,00 лв

106,80 лв

178,00 лв

213,60 лв

356,00 лв

427,20 лв

• Проект на обекта: за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура-електро, телефонни
и оптични кабели, топлофикация, газификация
и др., относно трасето.
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№

ВИД УСЛУГА

Обикновена

Обикновена с
ДДС

Бърза

Бърза
с ДДС

Експресна

Експресна с ДДС
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Съгласуване на проекти за улични трасета на
топлофикация и газификация и кабелни трасета
(ел., тел., оптични и др.) с
дължина до 500 м

103,00 лв

123,60 лв

206,00 лв

247,20 лв

412,00 лв

494,40 лв

15

16

8

Съгласуване на проекти за улични трасета на
топлофикация и газификация и кабелни трасета
(ел., тел., оптични и др.) с
дължина над 500 м ( към
цената от т.14 се прибавя
1/3 от нея за всеки 500 м
над 500 м)

Пресъгласуване на работен проект поради
изтекъл срок или последващо внасяне на проект
за съгласуване поради
отказ по технически
причини (50 % от цените
в раздел IІ)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

• Попълнено заявление (по образец);
• Проект на обекта.

• Попълнено заявление (по образец);
• Проект на обекта.

Обикновена

№

ВИД УСЛУГА

III

Контрол по време на строителство

Обикновена с
ДДС

Бърза

Бърза
с ДДС

Експресна

Експресна с ДДС

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

• Попълнено заявление (по образец);
• Копие от Предварителен договор, сключен със
„Софийска вода” АД;
• Копие от Договор за присъединяване, сключен
със „Софийска вода” АД
• Разрешение за строеж;
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Контрол от "Софийска
вода" АД при изграждане
и свързване или изключване на връзка за вода
или канал по време на
строителство

107,00 лв

128,40 лв

214,00 лв

256,80 лв

• Екзекутивен чертеж, изработен върху копие
от съгласуван от „Софийска вода” АД работен
проект за водопроводно отклонение;
• Екзекутивен чертеж, изработен върху копие
от съгласуван от „Софийска вода” АД работен
проект за канализационно отклонение;
• Становище за правилно изградено водопроводно отклонение от ЕиПВ;
• Становище за правилно изградено канализационно отклонение от ЕиПК;
• Служебна бележка за платена такса вода по време на строителството.
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№

ВИД УСЛУГА

Обикновена

Обикновена с
ДДС

Бърза

Бърза
с ДДС

Експресна

Експресна с ДДС

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

• Попълнено заявление (по образец);
• Копие от Предварителен договор, сключен със
„Софийска вода” АД;
• Копие от Договор за присъединяване, сключен
със „Софийска вода” АД;
• Разрешение за строеж;

18

Становище за въвеждане
в експлоатация на сградни отклонения и участие
ДПК

218,00 лв

261,60 лв

436,00 лв

523,20 лв

872,00 лв

1046,40 лв

• Екзекутивен чертеж, изработен върху копие
от съгласуван от „Софийска вода” АД работен
проект за водопроводно отклонение;
• Екзекутивен чертеж, изработен върху копие
от съгласуван от „Софийска вода” АД работен
проект за канализационно отклонение;
• Становище за правилно изградено водопроводно отклонение от ЕиПВ;
• Становище за правилно изградено канализационно отклонение от ЕиПК;
• Служебна бележка за платена такса вода по време на строителството.
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№

ВИД УСЛУГА

Обикновена

Обикновена с
ДДС

Бърза

Бърза
с ДДС

Експресна

Експресна с ДДС

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

• Разрешение за строеж (Акт за узаконяване) за
уличния водопровод;
• Протокол за определяне на строителна линия и
ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение №3 към чл.7, ал.3, т3);

19

Становище за въвеждане в експлоатация на
улични водопроводи или
канализация и участие в
ДПК

335,00 лв

402,00 лв

670,00 лв

804,00 лв

1340,00 лв

1608,00 лв

• Акт за установяване на всички видове строително-монтажни работи, подлежащи на закриване,
удостоверяващ, че са постигнати изискванията
на проекта за: пясъчна възглавница, монтаж на
водопроводни тръби, монтаж на спирателен
кран и пожарен хидрант, монтаж на сградно
водопроводно отклонение и обратна засипка
(Приложение № 12 към чл.7, ал.3, т.12–Образец
12);
• Констативен акт за установяване на годността
за приемане на строежа (част или етап от него),
подписан от мениджър „Контрол и управление
на водопроводната мрежа” в „Софийска вода”
АД. (Приложение № 15 към чл.7, ал.3, т.15–Образец 15);
• Документи, удостоверяващи съответствието на
вложените строителни продукти със съответните изисквания към строежите;
• Констативен протокол за дезинфекция на водопровода;

Продължава на следващата страница

11

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ (продължение на т.19)
Продължение от страница 11

• Санитарно разрешително от Столична регионална
инспекция за опазване и контрол на общественото
здраве (СРИОКОЗ);

• Протокол за определяне на строителна линия и
ниво за строежи на техническата инфраструктура
(Приложение №3 към чл.7, ал.3, т3 );

• Документи, удостоверяващи съответствието на
вложените строителни продукти със съответните
изисквания към строежите;

• Становище на служба „Пожарна и аварийна безопасност” към Столична дирекция на вътрешните
работи;

• Акт за приемане и предаване на бетонни и стоманобетонни или други съоръжения–кофражни
работи, бетонови работи, монтажни работи при
конструкции от готови стоманенобетонни елементи
(Приложение № 8 към чл.7, ал.3, т.8 – Образец 8);

• Санитарно разрешително от СРИОКОЗ;

• Документи от Агенцията по кадастъра за заснет и
нанесен уличен водопровод;
• Протокол от акредитирана лаборатория за изпитване на достигната плътност на обратната засипка
на изкопа;
• Протокол от акредитирана лаборатория за възстановяване на пътното легло и пътната настилка;
• Екзекутивна документация съгласно чл.74, ал.3 от
Закона за устройство на територията;
• Документ за стойността на изпълнените строително-монтажни работи. Необходима информация и
документи за въвеждане в експлоатация на улични
канали: Разрешение за строеж (Акт за узаконяване)
за уличния канал;
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• Акт за установяване на всички видове строително-монтажни работи, подлежащи на закриване,
удостоверяващ, че са постигнати изискванията на
проекта за: подложен бетон или пясъчна възглавница, както и обратна засипка (Приложение № 12
към чл.7, ал.3, т.12 –Образец 12);
• Акт за приемане на конструкцията (Приложение №
14 към чл.7, ал.3, т.14–Образец 14);
• Констативен акт за установяване на годността за
приемане на строежа (част или етап от него), подписан от мениджър „Канализация” в „Софийска вода”
АД (Приложение № 15 към чл.7, ал.3, т.15–Образец
15);

• Документи от Агенцията по кадастъра за заснет и
нанесен уличен водопровод;
• Протокол от акредитирана лаборатория за изпитване на достигната плътност на обратната засипка
на изкопа;
• Протокол от акредитирана лаборатория за възстановяване на пътното легло и пътната настилка;
• Екзекутивна документация съгласно чл.74, ал.3 от
Закона за устройство на територията;
• Документ за стойността на изпълнените строително-ремонтни работи. Всички цитирани приложения
и образци са от Наредба № 3 на Министерството
за регионално развитие и благоустройството за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

№

ВИД УСЛУГА

IV

Становища

20

Становище за идеен проект за територия (предварителна предпроектна
разработка)

Обикновена

Обикновена с
ДДС

Бърза

Бърза
с ДДС

329,00 лв

394,80 лв

658,00 лв

789,60 лв

Експресна

Експресна с ДДС

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

• Попълнено заявление (по образец);
• Проект на обекта (ВиК част).

21.1

Становище за вътрешно преустройство по
отношение на 1 брой
сградно водопроводно
или канализационно отклонение

98,00 лв

117,60 лв

196,00 лв

235,20 лв

392,00 лв

470,40 лв

• Попълнено заявление (по образец);
• За преустройство или смяна (определяне) на
предназначението на помещение в съществуваща сграда:
- Документ за собственост или договор за
наем – (предоставя се за справка);
- Работен проект – част ВиК.
• За пристройки и надстройки на сгради, допълващо застрояване, нови сгради и др. в имоти:
- Документ за собственост – (предоставя се за
справка);
- Работен проект – част ВиК.
• Копие от издадени от "Софийска вода" АД изходни данни;
• Други документи, изрично посочени от дружеството, при необходимост.

21.2

Становище за вътрешни
преустройства по отношение на сградни "В и
К" отклонения (1 брой
сградно водопроводно
и 1 брой сградно канализационно отклонение)

137,00 лв

164,40 лв

274,00 лв

328,80 лв

548,00 лв

657,60 лв

Изискват се същите документи, които са описани
в т. 21.1.
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ВИД УСЛУГА

Обикновена

Обикновена с
ДДС

Бърза

Бърза
с ДДС

Експресна

Експресна с ДДС

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

21.3

Становище за вътрешни
преустройства по отношение на повече сградни
"В и К" отклонения (към
цената по т.21.2 се заплаща цената по т.21.3 за всяко следващо отклонение
над стандартния брой)

69,00 лв

82,80 лв

137,00 лв

164,40 лв

274,00 лв

328,80 лв

Изискват се същите документи, които са описани
в т. 21.1.

22

Становище от общ характер

99,00 лв

118,80 лв

198,00 лв

237,60 лв

396,00 лв

475,20 лв

№

V

Издаване на дубликати

23

– 20% от цените на обикновените услуги

VI

Дигитални бази данни

24

Цифров модел на водопроводната мрежа за
избрано населено място, район или участък
(включва информация
за местоположение, диаметър, материал, година
на построяване, прилежащи съоръжения)–SHP
файл, Софийска координатна система. При заявени данни за дължина
на проводите до 1 км се
заплаща стойността за
1 км

14

• Попълнено заявление (по образец);
• Проект на обекта.

90,00 лв

108,00 лв

180,00 лв

216,00 лв

360,00 лв

432,00 лв

• Заявление за предоставяне на дигитални бази
данни.

№

ВИД УСЛУГА

Обикновена

Обикновена с
ДДС

Бърза

Бърза
с ДДС

Експресна

Експресна с ДДС

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

25

Цифров модел на
канализационната
мрежа за избрано населено място, район
или участък (включва
информация за местоположение, диаметър,
материал, прилежащи
с ъ оръжени я) –SHP
файл, Софийска координатна система. При
заявени данни за дължина на проводите до
1 км се заплаща стойността за 1 км

80,00 лв

96,00 лв

160,00 лв

192,00 лв

320,00 лв

384,00 лв

• Заявление за предоставяне на дигитални бази
данни.
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№

ВИД УСЛУГА

VII

Договори

26

27

16

Сключване на предварителен договор
по чл.143 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ)

Сключване на договор за присъединяване по чл.84 от Закона
за устройство на територията (ЗУТ)

Обикновена

Обикновена с
ДДС

Бърза

300,00 лв

300,00 лв

Бърза
с ДДС

360,00 лв

360,00 лв

Експресна

600,00 лв

600,00 лв

Експресна с ДДС

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

720,00 лв

• Изходните данни, представляващи скица от Географската информационна система на "Софийска
вода" АД, придружена от обяснителна бележка,
с които дружеството е дало задължителни за
клиента указания, като когато дружеството е
посочило повече от един провод за включване
към мрежата, клиентът има право на избор;
• Документ за собственост или отстъпено право
на строеж;
• Актуална скица на имота и виза за проектиране;
• Ако клиентът е юридическо лице – фирмени
документи и документи за дружеството и документи, легитимиращи представляващия;
• При представителство – нотариално заверено
пълномощно, с изрично указано право, упълномощеният да представлява клиента пред
„Софийска вода” АД във връзка със сключване
на договор;
• Други, изрично указани от дружеството, при
необходимост.

720,00 лв

• Документ за собственост или отстъпено право
на строеж, съгласуван със "Софийска вода" АД;
• Проект за сградни водопроводни и или канализационни отклонения;
• Разрешение за строеж на сградата и сградните
ВиК отклонения;
• Всички документи, необходими за сключване на
договорите, които се представят в копия, следва
да бъдат заверени от клиента собственоръчно
с „вярно с оригинала” и подпис на същия.

ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
жк Зона Б-5, бл. 6, вх. Б
жк Красно село, ул. “Цар Борис III” 93-95 (ъгъла с ул.”Хайдушка гора”)
жк Люлин 5, бл. 549, вх.Е
жк Младост 1А, бл. 509
кв. Надежда 1, бул. “Кирил Дрангов”, бл.172, вх.3
жк Сухата река, бл. 225 А
Работно време: от понеделник до петък от 08:00 до 19:00 часа
В събота работят само касите: 09:00 – 17:00 часа

ул. “Сердика” 5 (ДАГ, Столична община)
ул. “Хан Крум” 30
жк Дружба 1, ул. 5019, бл. 186
жк Младост 4, Бизнес парк София, сгр. 2А
жк Илинден, ул. “Виктор Павлов” (Алея на услугите) –
само каса за плащания на сметки
Работно време: от понеделник до петък от 08:00 до 19:00 часа

“Софийска вода” АД
Бизнес парк София, Сграда 2А,
Младост 4, 1766 София
Tелефонен център: 0700 1 21 21
www.sofiyskavoda.bg

