
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

З А Я В Л Е Н И Е  
ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА 

СТАНОВИЩЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

НА УЛИЧЕН ВиК ПРОВОД 
Инвеститор: ....................................................................................................................................................  

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:........................................  

..........................................................................................................................................................................  
(допълнителни разяснения за адреса, при необходимост) 

Във връзка с: 

 предстоящо назначаване на Държавна приемателна комисия, да бъде определен 

Ваш представител за участие. 

 

 предстоящо издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж 

от четвърта и пета категория, да бъде изготвено писмено становище. 

 

Прилагам необходимите документи: 

 Приложение № 1 – уличен водопровод (предоставя се от центровете за услуги на 

дружеството). 

 Приложение № 1 – уличен канал (предоставя се от центровете за услуги на 

дружеството). 

 

 

 

 

 

Дата: .......................................... Подпис: .................................  
 

 

 

Попълва се от служител в Център за обслужване на клиенти 

 

 
Ценоразпис №1/т. №19   Приел 

документите:……………………(подпис) 

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

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

от .........................................................  Дата: ..........................................  

 О Б Е 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

Н Е О Б Х О Д И М И  Д О К У М Е Н Т И  
За издаване на становище за въвеждане в експлоатация на улични ВиК мрежи и 

съоръжения 

 

У л и ч е н  в о д о п р о в о д  
 

1. Разрешение за строеж № .................... / ............ г., издадено от ....................................  

(Акт за узаконяване). 

2. Приложение №3 към чл.7, ал.3, т.3 от ЗУТ – Протокол за определяне на 

строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура. 

3. Приложение №12 към чл.7, ал.3, т.12 (Обр.12) – Акт за установяване на всички 

видове СМР подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати 

изискванията на проекта за: 

✓ пясъчна възглавница 

✓ монтаж на водопроводни тръби 

✓ монтаж на СК и ПХ 

✓ монтаж на СВО 

✓ обратна засипка. 

4. Приложение №15 към чл.7, ал.3, т.15 (Обр.15) – Констативен акт за 

установяване на годността за приемане на строежа (част, етап от него). 

Подписан от Мениджър “КУВМ”. 

5. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти 

със съответните изисквания към строежите. 

6. Констативен протокол за дезинфекция на водопровода. 

7. Сертификат за контрол от СРИОКОЗ. 

8. Становище на СД „ПБЗН”. 

9. Документи от Дирекция „Софийски кадастър” за заснет и нанесен уличен 

водопровод. 

10. Протокол от акредитирана лаборатория за изпитване на достигната плътност на 

обратната засипка на изкопа. 

11. Протокол от акредитирана лаборатория за възстановяване на пътното легло и 

пътната настилка. 

12. Екзекутивна документация, съгласно чл.74, ал.3 от ЗУТ/2003г. 



 
 

 

 

Н Е О Б Х О Д И М И  Д О К У М Е Н Т И  
За издаване на становище за въвеждане в експлоатация на улични ВиК мрежи и съоръжения 

 

У л и ч н а  к а н а л и з а ц и я  
 

1. Разрешение за строеж № .................... / ............ г., издадено от ...................................  

/Акт за узаконяване/ 

2. Приложение №3 към чл.7, ал.3, т.3 – Протокол за определяне на строителна линия и ниво 

за строежи на техническата инфраструктура. 

3. Приложение №8 към чл.7, ал.3, т.8 (Обр.8) - Акт за приемане и предаване на бетонни и 

стоманобетонни или други съоръжения: 

✓ кофражни работи 

✓ бетонови работи 

✓ монтажни работи при конструкции от готови стб.елементи 

4. Приложение №12 към чл.7, ал.3, т.12 (Обр.12) – Акт за установяване на всички видове 

СМР подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта 

за: 

✓ подложен бетон или пясъчна възглавница; 

✓ обратна засипка 

5. Приложение №14 към чл.7, ал.3, т.14 (Обр.14) – Акт за приемане на конструкцията. 

6. Приложение №15 към чл.7, ал.3, т.15 (Обр.15) – Констативен акт за установяване на 

годността за приемане на строежа (част, етап от него). Подписан от Главен инженер 

отдел “ЕиПК”. 

7. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със 

съответните изисквания към строежите. 

8. Сертификат за контрол от СРИОКОЗ. 

9. Документи от Дирекция „Софийски кадастър” за заснета и нанесена улична  канализация. 

10. Протокол от акредитирана лаборатория за изпитване на достигната плътност на обратната 

засипка на изкопа. 

11. Протокол от акредитирана лаборатория за възстановяване на пътното легло и пътната 

настилка. 

12. Екзекутивна документация, съгласно чл.74, ал.3 от ЗУТ/2003г. 

 


