ДО
Г-Н УПРАВИТЕЛЯ
НА “В и К” ООД –ИСПЕРИХ
ГР. ИСПЕРИХ

М

О

Л

Б

А

от…………………………………………………………………………………….
/име, презиме, фамилия/
ЕГН…………………………..,живущ в гр./с./ ……………………………………
ул.………………………………………………………………..№…………………
Г-н Управител,
Моля , да ми се изготви проект за водоснабдяване на имот с дворна
чешма ........................................................................................................................................
..........
гр. /с./ …………………………………. кв.…………. парцел ……………………..,
ул. …………………………………………. № …………… .
За целта прилагам:
1.
2. Скица № …....../……………….
Разград……….. .

от

община

………………………,област

3. Документ за собственост.

Дата:…………………..
гр.Исперих

С уважение:………………
/……………………./
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“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”ООД - ГР. ИСПЕРИХ
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
гр. Исперих-7400 , обл. Разград, ул. “Боровец” № 1
Управител-тел::08431/2053; Факс-08431/3725; Р-л”ФСС:08431/3616; Р-л”ОПИК”-08431/2661; Р-л”ОП”-08431/ 2760
Изх.№ …………………
Дата …………………..

Д0
…………………………………………………..
…………………………………………………..
ГР. (С.)……………………………………………

На Ваша молба с вх.№ …../………..……г
На основание подадената от Вас молба в дружеството, Ви е изготвeн проект за
водоснабдяване на имот №……в кв…….. по плана на гр./с/……………… / или
местност............................................................. в землището му/,община………………..
Приложение: проект с разрешително за водоснабдяване

Управител:
/инж.А.Мехмед/
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ДО
Г-Н УПРАВИТЕЛЯ
НА “В и К” ООД –ИСПЕРИХ
ГР. ИСПЕРИХ
М

О

Л

Б

А

от……………………………………………………………………………………...............
/име, презиме, фамилия/
ЕГН/Булстат…………………………..,живущ на (седалище на фирма)
ул.………………………………………………………………..№………,гр./с/.…………...
община..........................................
Г-н Управител,
За притежавания от мен съществуващ имот (обект) ..................................................
.......................................................................................................................................................
в кв. ..............., п-л ............................ по плана (или землището) на
гр./с/.......................................,община ...........................................
Моля,
Да се възстанови водоподаването в имота , което е изключено от:
1.1 Уличен водопровод, минаващ по ул. .................................................................
1.2 От водомерната шахта в имота
1.3 От водомерния възел, който е развит в ............................................на сградата
(посочва се помещението)

Забележка: загражда се с кръгче за кой от трите случая се отнася и се попълват
данните.
● Уверявам Ви, че при предприемане от мен на инициатива за промяна или
преустройство в имота (обекта) ще подам заявление в дружеството.
За целта прилагам:
А) документ за собственост;
Б) скица от съответната община за случаите по т. 1.1.
● Заявявам, че нямам парични задължения към дружеството.
Дата:…………………..
гр. Исперих

С уважение:………….......
(име, фамилия)
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