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

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ
на основание чл. 14б, ал.3 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.……..................................
Подавам заявление относно:
обект:.................................................................................................................................................
адрес:.................................................................................................................................................
намиращ се в УПИ.....................кв...................... ПИ..................................................................
по плана на гр./с./землище.........................................................................................................,
местност..................................................общ...................................................................................
1.Съгласуване на проект за сградни ВиК отклонения
сградно водопроводно отклонение (СВО)
сградно канализационно отклонение (СКО)
сградно водопроводно отклонение и сградно канализационно отклонение (СВО и СКО)
 проект за вътрешни сградни инсталации, включително водомерен възел и ревизионна
шахта на имота
Необходими документи:
1

 Копие на издадени от „ВиК Йовковци“ ООД актуални изходни данни № ПТ......................
Инвестиционен проект -………...бр. оригинал
 копие на скица, съгласувана с Дружеството или  съгласувано копие/извадка от
действащ ПУП /подробен устройствен план
копие на документ за собственост
когато ВиК проводите не са въведени в експлоатация и не са предадени на дружеството
съгласно Договора с Асоциация по ВиК– оригинал на нотариално заверена декларация от
собственика на ВиК проводите, към които се предвиждат включвания
копие на нотариално заверено пълномощно
2.Съгласуване на проект за външни ВиК мрежи и съоръжения
уличен водопровод
уличен канал
уличен водопровод и уличен канал
Необходими документи:
 Копие на издадени от „ВиК Йовковци“ ООД актуални изходни данни № ПТ......................
Работен проект (технически проект) - ………...бр. оригинал
 копие на скица, съгласувана с Дружеството или  съгласувано копие/извадка от
действащ ПУП /подробен устройствен план
копие на документ за собственост
когато ВиК проводите не са въведени в експлоатация и не са предадени на дружеството
съгласно Договора с Асоциация по В и К– оригинал на нотариално заверена
декларация от собственика на ВиК проводите, към които се предвиждат включвания
копие на нотариално заверено пълномощно
чертежи – 1 бр.диск/флашка
3. Съгласуване на проект при смяна на предназначение на имот /преустройство
/надстройка, пристройка
Необходими документи:
копие на документ за собственост
копие на скица, съгласувана с Дружеството/ не се отнася за обекти в етажна собственост
 3/три/ броя проекти В и К – оригинал /при промяна на СВО и СКО/
становище от ВиК инженер /при обекти в етажна собственост/
копие на нотариално заверено пълномощно

4. друг вид проекти - ......................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Дата: ..........................20...... г.

Подпис:..................................
2

