ДО УПРАВИТЕЛЯ
НА „ВИК ЙОВКОВЦИ” ООД
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОУЧВАНЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ВИК МРЕЖАТА
на основание чл. 13 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване
на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.
Юридическо лице:
От ……................................................................................................................................................,
ЕИК: ..................................., ИН по ЗДДС ………………………., със седалище и адрес на
управление: гр./с. ..................................., ул.. ................................. № ......, вх. .........ет. ..... ап. …,
представлявано от: .............................................................................................................................
телефон: …......………….........………., е-mail: ……...............................................................
Физическо лице:
От..................................................................................…...................................................................,
ЕГН: ......………........................., адрес: гр./с./...............................................................................,
ул. .................................................... №.......... вх. …… ет….. ап…… … тел. ……………………..
Упълномощено лице:
От …….....................................................................................................….......................................,
ЕГН: ......…............................, адрес: гр./с./....................................................................................,
ул. ........................................................................................ №............. вх. .......... ет…..... ап. ……..
в качеството си на представител на .......................................................................................,
ЕГН:......................................., адрес: ..............................................................................................,
Пълномощно рег. №............................................ на нотариус …………………………………….
с рег. № .....................на НК с район на действие………………………………………………….
Адрес за кореспонденция: (п.к., гр./с., ул., №, вх., ет., ап.)…………………………………………...
……………………….…………..………………………..……….…тел.……..................................
обект:.....................................................................................................................................................
адрес:.....................................................................................................................................................
намиращ се в УПИ.....................кв. No........... имот No........................ПИ....................................
населено място.........................................................., местност........................................................
Предназначение на имота при присъединяване към водоснабдителната и/или
канализационна мрежи
Информация за съществуващи или планирани сгради и предназначението им
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Подавам заявление за издаване на изходни данни за присъединяване към:
□ водоснабдителната мрежа
□ канализационната мрежа
Предоставяне на изходни данни за присъединяване към водоснабдителната и
канализационната мрежа във връзка с:
□ Изграждане на нов обект в поземлен имот, който не е водоснабден и отводнен
□ Водоснабдяване на съществуващ обект в поземлен имот, който не е водоснабден и
отводнен
□ Промяна в параметрите на водоснабдяването и отводняването на съществуващ обект в
имот и/или изграждане на нов обект
□ Водоснабдяване и отводняване на поземлен имот, в който не се предвижда реализиране на
застрояване
□ Временно водоснабдяване на строителна площадка по време на строителство
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Разрешение за строеж No................./.................г., издадено от...............................................
□ Преиздаване на изходни данни за:
- □ Проектиране на сградно водопроводно отклонение
- □ Проектиране на сградно канализационно отклонение
□ Друго:.................................................................................................................................................
Предназначение при присъединяване към водоснабдителната мрежа
Предназначение за ползването на вода в имота:
- □ за питейно-битови нужди □ за технологични нужди □ за противопожарни нужди
Данни за прогнозни оразмерителни водни количества за:
- □ за питейно-битови нужди □ за технологични нужди □ за противопожарни нужди
Данни количества....................................................................................................................l/s
Необходим напор:..........................atm.
□ Информация за технологичните процеси, при които ще се използва водата в случай на
производствени инсталации или стопанска дейност ..............................................................
................................................................................................................................................................
Предполагаем /очакван/ период за изготвяне на инвестиционния проект за водопроводно
отклонение..........................................................................................................
Предложение за краен срок за присъединяване на имота.......................................................
Предполагаем /очакван/ срок за въвеждане на обекта в експлоатация.................................
Необходимост от предоставяне на временна услуга по водоснабдяване на строителна
площадка по време на строителство.
□ да □ не
Предназначение при присъединяване към канализационната мрежа
Вид отпадъчни водни количества: битови производствени дъждовни
Прогнозни оразмерителни отпадъчни водни количества:................................................l/s
□ При производствени инсталации или стопанска дейност: информация за производствените
отпадъчни водни количества и прогнозни максимални концентрации на веществата в
тях...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Предполагаем /очакван /период за изготвяне на инвестиционния проект за канализационното
отклонение ...........................................................................................................................................
Предложение за краен срок за присъединяване на имота................................................................
Предполагаем /очакван/ срок за въвеждане на обекта в експлоатация...........................................
Информация по преценка на Заявителя:
........................................................................................................................
Прилагам следните документи:
□ скица-оригинал или □ копие/извадка от действащ ПУП /подробен устройствен план
□ проект за ПУП с ВиК схеми
□ документ за собственост или отстъпено право за строеж при промяна на обстоятелствата
□ копие на нотариално заверено пълномощно
□ разрешение за поставяне –за преместваеми обекти
□ Други..................................................................................................................................................

Дата:.....................20......г.

Подпис:.................................
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УСЛОВИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
1. Присъединяването към водоснабдителната мрежа се извършва въз основа на писмено
заявление за получаване на изходни данни и условия за присъединяване в случаите на:
1. изграждане на нов обект в имот, който не е водоснабден;
2. водоснабдяване на съществуващ обект в имот, който не е водоснабден;
3. промяна в параметрите на водоснабдяването на съществуващ обект в имот и/или
изграждане на нов обект;
4. водоснабдяване на имот, в който не се предвижда реализиране на застрояване.

2. Заявлението по т. 4.1. се подава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл.161 от ЗУТ или упълномощено
от него лице. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ са повече от едно лица, заявление се подава
от всички или чрез упълномощено лице/лица. Заявлението следва да съдържа следната
информация:
1. точен административен адрес на водоснабдявания имот (ако е определен);
2. копие от документ за собственост на титуляра на правото на собственост и/или на
учреденото право на строеж в чужд имот;
3. точен идентификатор на имота съгласно данните от кадастралната карта и регистър;
4. копие (извадка) от действащ подробен устройствен план;
5. информация за съществуващите и планираните сгради в имота и тяхното
предназначение;
6. информация за предназначението на ползването на водата в имота и данни за
прогнозни оразмерителни водни количества и напор за питейно-битови, технологични и
противопожарни нужди;
7. в случай на производствени инсталации или стопанска дейност – информация за
технологичните процеси, при които се използва водата;
8. предполагаем (очакван) период за изготвяне на инвестиционния проект за
водопроводното отклонение;
9. предложение за крайния срок за присъединяване на имота към водоснабдителната
мрежа;
10. 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;
3

11. необходимост от предоставяне на временна услуга по водоснабдяване на
строителната площадка по време на строителството;
12. начин, по който заявителят иска да получи изходните данни и условията за
присъединяване – на хартия или електронен носител;
13. друга информация по преценка на заявителя.
14. При водоснабдяване на имот, за който не се предвижда реализиране на
застрояването, към заявлението по чл. 4.4. се представя скица на имота от картата на
възстановената собственост или от кадастралната карта и регистър и копие от документа за
собственост.

3.
При липса на някоя от посочените в ал.1 документи, факти и обстоятелства
ОПЕРАТОРЪТ може да откаже приемането на заявлението , респективно разглеждането на
документите. Към момента на подаване на заявлението, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не трябва да има
просрочени задължения към ОПЕРАТОРА.
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