ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ (ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ) НА ИЗХОДНИ ДАННИ
ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДНИ ВиК ОТКЛОНЕНИЯ
Инвеститор: .............................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция: ......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... Телефон за връзка: ......................................
във връзка с:
Изграждане на нов обект в имот, който не е водоснабден и/или отводнен; (чл.13, ал.1, т.1; чл.24)



Водоснабдяване и/или отводняване на същ. обект в имот, който не е водоснабден и/или отводнен
(чл.13,ал.1,т.2; чл.24)



Промяна в параметрите на водоснабдяване и/или отовдняване на съществуващ обект в имот и/или
изграждане на нов (допълнителен) обект в имота (чл.13, ал.1, т.3; чл.24)



Водоснабдяване на имот, в който не се предвижда реализиране на застрояване (чл.13, ал.1, т.4)

за УПИ(парцел): ........................................... кв........................................................ местност: ...........................................
точен идентификатор на имота съгласно данните от кадастралната карта и регистър: …………………………
с административен адрес: гр. София, Столична община – район .....................................................................................
ж.к./кв. .......................................................... ул. ............................................................................................... № ...............
Предоставям следните данни:
 Прогнозни оразмерителни водни количества и напор (чл.13, ал.3, т.6)
– за питейно битови нужди: Водно к-во:……….. ; Напор:………;
– за технологични нужди: Водно к-во:……….. ; Напор: …………..;
– за противопожарни нужди: Водно к-во: …………; Напор: ……………….;
 Необходимост от непрекъснатост на водоподаването за обезпечаване на водни количества и напор за
противопожарни нужди – ДА / НЕ (огражда се вярното)
 Прогнозни оразмерителни отпадъчни водни количества, които ще се отвеждат от имота чрез
канализационното отклонение (чл.24, ал.2, т.5):
- Битови - Водно к-во:………; Производствени - Водно к-во:………; Дъждовни - Водно к-во:………..;
 Предполагаем (очакван) период за изготвяне на инвестиционния проект за сградните отклонения
(чл.13, ал.3, т.8; чл.24): ………………………
 Предложение за крайния срок за присъединяване на имота към водоснабдителната и канализационна
мрежа (чл.13, ал.3, т.9; чл.24): ................................................................................................................. …………
 Предполагаем (очакван) период за въвеждане на обекта в експлоатация съгласно разпоредбите
на ЗУТ - при новоизграждани обекти или реконструкции, основни обновявания или промяна на
предназначението на съществуващи обекти ( чл.13, ал.3, т.10; чл.24) …………………………………………
 Други .......................................................................................................................................................................
ЗАЯВЯВАМ:
- Необходимост от предоставяне на временна услуга по водоснабдяване на строителната площадка по
време на строителството: ДА / НЕ (огражда се вярното)
- В допълнение на изготвените на хартиен носител изходните данни, ЖЕЛАЯ да ги получа и на
електронен носител (по имейл на адрес: …………………………………………………………….)

В случаите на водоснабден и отводнен имот – Клиентски № ………………..Договорна сметка№……………
 Имотът е водоснабден от водопровод по ул. ..........................................................................................................
 Имотът е отводнен в канализация по ул. ................................................................................................................
Прилагам необходимите документи:



копие от документ за собственост на титуляря на правото на собственост и/или на учреденото право на
строеж в чужд имот (чл.13, ал.3, т.2; чл.24)
 Копие (извадка) от действащ подробен устройствен план, заверен от главния архитект на общината (чл.13,
ал.3 т.4; чл.24)
 Информация за съществуващите и планираните сгради в имота и тяхното предназначение или 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).
 Актуална скица на имота от кадастрална карта
 При водоснабдяване на имот, за който не се предвижда реализиране на застрояването се представя скица
на имота от картата на възстановената собственост или от кадастралната карта и регистър и копие от
документа за собственост. (вярното се подчертава)
 Копие от предходно издадени изходни данни, за издадени преди януари 2010г.
 № на предходно издадени изходни данни …………../……20….. г., за издадени след януари 2010г.
 Други: .....................................................................................................................
ЗАБЕЛЕЖКИ:

1.

Уведомен/а съм, че след предоставянето на изходните данни и условията за
присъединяване, представените документи, удостоверяващи право на собственост
и/или учредено право на строеж се унищожават от "Софийска вода" АД.

2.

Уведомен/а съм, че с предоставянето на имейл-адреса си ДАВАМ съгласието си,
същият да бъде използван за изпращане/получаване на заявените от мен изходни
данни

3.

Уведомен/а
съм, че предоставените допълнително по имейл изходни данни
представляват копие на хартиения носител и не съдържат оторизация.

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

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

Попълва се от служител в Център за обслужване на клиенти

Регистрационен № …………………
Ценоразпис № 1 /т. № 4

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

Фактура № ........................................

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

от.........................................................
О
Б
Е

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

