
                                                                                       

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
                 

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ  
ОБЩА ПРИЕМАТЕЛНА КОМИСИЯ  ЗА УЛИЧЕН ПРОВОД И СГРАДА  

 
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:………………………………. 

 

Партида за плащане на вода с клиентски №……………………….. 

                                Договорна сметка №……………….............. 

 

 Заявявам желанието си за предоставяне на услугата електронна фактура 

e-mail: ………………..........................@……………………    

 ДА 

 НЕ 

 
С настоящото потвърждавам, че съм съгласен предоставения от мен електронен адрес (електронна поща) да бъде предоставен на доставчика на удостоверителни услуги 

за целите на изпращането и получаването на електронна фактура. 

 
І. Прилагам необходимите документи: 

 1.Предварителен договор № ............/ .......................г. или изходни данни с условия за присъединяване към 

ВиК мрежите №............/ .......................,  

 2.Указателно писмо на НАГ изх.№…………......................./..........................,  

 3.Договор за поръчка за изграждане на инфраструктурни обекти № ................./....................г., сключен 

между Клиента и Столична община,  

 4.Съгласувани и одобрени по реда на ЗУТ от ДРУЖЕСТВОТО проекти за сградно водопроводно и/или 

канализационно отклонения,  

 5.Разрешение за строеж № .........../.................... за сградата в имота, 

 Удостоверение или констативен протокол за етап на завършеност на строежа /в случай, че от дата на 

издаване на Разрешението за строеж са минали повече от 5 години / 

 6. Проверен (Съгласуван) от ДРУЖЕСТВОТО проект за улични водопровод и/или канал, обект на 

договора за поръчка  ТУ № ................./....................г., ТУ № ................./....................г., 

 7.Разрешение за строеж № ............/....................г. за улични водопровод и/или канал, обект на договора за 

поръчка,   

 8.Становище(-а) на ДРУЖЕСТВОТО за въвеждане в експлоатация на улични водопровод и/или канал № 

.................. / № .................. ,  или следните документи  

- Приложение №15 (акт 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 представител на Дружеството, 



                                                                                       

 
 

 

- Документи от Дирекция „Софийски кадастър” за заснет и нанесен уличен водопровод и/или канал,  

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

 9.Заповед №………................/.......................г. на Началника на ДНСК/РДНСК за назначаване на 

приемателна комисия за проводите и сградата в имота 

 10.Документ за собственост или отстъпено право на строеж 

 - Нотариално заверено пълномощно, даващо право на упълномощеното лице да подписва договори от 

името на собственика 

 11.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. Одобрен проект от съответната районна администрация за изгребна яма, обслужваща имота /в 

случай, че имота се отводнява така/,  

 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.Одобрен от Столична община проект с ЛПС, проектирано и изградено в рамките на имота в 

хипотезата на II, т.2   

 Документите посочени в т.І 

 
Всички документи (ксерокопията), 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 ДОГОВОР ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 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 

учредено право на строеж, или от упълномощено лице, въз основа на нотариално заверено пълномощно. Нотариално заверен договор при 

условията на чл.193,  вписан  в имотния регистър и на двата имота  в случай, че има такъв. 

 

Уведомен съм, че след сключването на договора, 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:...............................................  

 

 

 

 

 


