ЗАЯВЛЕНИЕ
за предоставяне на условия за присъединяване
при представени документи за изграждане на ВиК проводи
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:………………………………..
№ на последно издадените АКТУАЛНИ изходни данни ……………..../20….. г.

Прилагам необходимите документи:



1. Актуална скица на имота от кадастрална карта, Виза за проектиране, ако е налична. (чл.13,
ал.3, т.5; чл.24) , Разрешение за поставяне – за преместваеми обекти /по смисъла на р.ІХ, гл.ІІІ от
ЗУТ/ или. Копие (извадка) от действащ подробен устройствен план, заверен от главния архитект на
общината (чл.13, ал.3 т.4; чл.24)
 2. Копие от документ за собственост на титуляра на правото на собственост и/или на
учреденото право на строеж в чужд имот (чл.13, ал.3, т.2; чл.24)
 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
 4. Указателно писмо на НАГ на СО за имота
 5. 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
 Други……………………………………………………………………………………………….
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:
Уведомен съм, че след изпълнение на услугата, представените документи, удостоверяващи право
на собственост и/или учредено право на строеж се унищожават от "Софийска вода" АД

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

Подпис:……………………………..

Попълва се от служител в Център за обслужване на клиенти
Фактура № ………………………..

Приел документите:………………………..(подпис)

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

……………………………………….(име и фамилия)

Регистрационен № ………………. ........

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

