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

З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

1.от…………………………………………………………………………………………………….
/наименование на фирмата/

рег.по ф.дело №……………./………..год. на………………………………………………………
със седалище и адрес на управление:гр./с/…………………………………………………………
ул.………………………………………………………………………………….№……………….
Булстат…………………..,представлявано от………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

/име,презиме,фамилия на собственика/
2.За клиенти физически лица:
………………..…………………………………………………………….л.к №……………………

/име,презиме фамилия/
издаденана…………………………….от………………………….. с адрес гр./с/……………………
.ул.………………………………………………….№…………..

Г-н Управител,

Моля  да  ми  издадете   становище  с  изходни  данни  ,  необходими  за
изготвяне на проект за водоснабдяване на:

1.Обект…………………………………………………………………………
/наименование на обекта/

………………………………………………………………………………………….

находящ се в кв.………………..............,парцел…………………по плана на гр./с/
……………………………………..община……………………………………

2.За обекта са необходими водни количества , както следва:
а/за питейно-битови нужди………………….л/сек.
б/за технологични нужди…………………….л/сек.
в/за противопожарни нужди…………………л/сек
г/ необходим  напор в точката на присъединяване……………..м

А.Нов обект в поземлен имот, който не е водоснабден.
Б.Съществуващ обект, за който е необходимо промяна в параметрите на

водоснабдяване / водно количество и напор/.
В.Водоснабдяване на съществуваща сграда

І. Ако в урегулирания поземлен имот (парцела или обекта) по т.А,Б или В:
І.1.  има съществуваща  водомерна  шахта,  с  пломбиран  в  нея  общ водомерен
възел, се  представя  служебна  бележка  от  отдел  “Реализация”  за  наличие  на
разкрита партида на името на Възложителя. 

Г.Водоснабдяване на поземлен имот без застрояване.
Д.Временно  водоснабдяване  на  строителна  площадка  по  време  на

изпълнение на строителство.   
     а) Подава се, когато по т.А,Б,В или Г няма съществуваща водомерна

шахта  с  пломбиран  водомер  и  разкрита  партида  в  отдел  “Реализация”  или
сградното водопроводно отклонение е изключено (партида-закрита/, а клиентът
се нуждае от вода за изграждането на обекта.

Забележка: /да  се  загради  с  кръгче  за  кой  случай  се  отнася
заявлението/

3.Срок за въвеждане на обекта в експлоатация……………………..
                    /при  новоизграждани обекти/
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                     Заявлението се придружава от:
1.Копие  от  документа  за  собственост  на  водоснабдявания  имот,  за

учредено право на строеж в чужд имот (или договор за под наем). 
2.Актуална  скица  от  съответната  община,  или  Поземлена

комисия,съдържаща  квартала,  УПИ  и  застрояването  в  него  с  обозначени
съседните имоти и квартали.

3.Копие от визата за проектиране на водоснабдявания имот, в случаите
когато  издаването й  е  задължително,  съгласно чл.140,ал.3 и  чл.144,ал.1,т2 от
ЗУТ.

4.Схема,  план  или  проект,  с  който  се  обосновава  и  предлага
местоположението на присъединяването на имота /съществуващата водомерна
шахта/ чрез водопроводно отклонение към уличния водопровод.

5.За поземлени имоти без застрояване-копие от документа за собственост
или от документа за предоставяне на вещно право на ползване и схема, план или
проект ,с който се обосновава и предлага местоположението за присъединяване
на имота чрез водопроводното отклонение към уличния водопровод.

Дата…………….                                  Подпис…………………………..

/име,фамилия…………………………………/

Забележка:1.  Заявлението  се  попълва  от  Възложителя  или  упълномощено  лице./Техническо
лице или проектант/
             2.Проучването се извършва от оператора в 15 дневен срок след представяне от
Възложителя на необходимите данни. 
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