
                                                                                                                      До
Управителя на
„В и К” ООД - Монтана

. З А Я В Л Е Н И Е .
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

 ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДНИ  ОТКЛОНЕНИЯ
(съгласно изискванията на Наредба № 4 от 14.09.2004 г., обн. В ДВ, бр.88/08.10.04 г.)

Инвеститор:.................................................................................................................................................................................

Адрес за 

кореспонденция: ......................................................................................................................................................... ......................

...........................................................................................................Телефон за връзка .....................................

Моля да бъдат предоставени изходни данни за:
ð  Проектиране на сградно водопроводно отклонение

      ð  Проектиране на сградно канализационно отклонение
във връзка с:
ð  Изграждане на нов обект в поземлен имот, който не е водоснабден и/или отводнен (чл.13, ал.1, т1)
ð  Промяна в параметрите на водоснабдяването и/или отводняването на съществуващ обект (чл.13, ал.1, т.2)
ð  Водоснабдяване и/или отводняване на съществуваща сграда (чл.13, ал.1, т.3)
ð  Водоснабдяване и/или отводняване на поземелен имот без застрояване (чл.13, ал.1, т.4)
ð  Временно водоснабдяване и/или отводняване на строителна площадка по време на строителството (чл.13, ал.1, т.5)

За УПИ (парцел): ............................................кв.........................................местност: ................................................................

с  адрес: гр. ....................................................................., община ................................................................ 

ж.к./кв.............................................................................ул. ..................................................................................... № ................

предназначение на имота/обекта (чл.13, ал.2, т.1): ...............................................................................................................
 Необходими: Водни количества (чл.13, ал.2, т.2) за питейно битови нужди: ..........................................................

- технологични нужди: ............... – за противопожарни нужди: ............................... Напор: .................................

 Срок за въвеждане на обекта в експлоатация. (чл.13, ал.2, т.3): ................................................................................

 Други  ..............................................................................................................................................................................

В случаите  на водоснабден и/или отводнен имот – клиентски № ................................................

ð  Имотът е водоснабден от водопровод по ул. ..................................................................................................................

ð  Имотът е отводнен в канализацията по ул. ....................................................................................................................

Прилагам необходимите документи:
1. Копие от издадените изходни данни.
2. Копие от документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот (чл.13, ал.2, т.4).
ð  Копие от визата за проектиране в случаите, когато издаването й е задължително.
ð  Разрешение за поставяне – за преместваеми обекти (по смисъла на р.ІХ, гл.ІІІ от ЗУТ).
ð  Схема, план или проект, с който се обосновава и предлага местоположението на присъединяването на имота към 
водопроводното и/или канализационното отклонение (чл.13, ал.2, т.6)
ð  Актуална скица на имота, издадена от техническата служба на общината.
ð  Други .............................................................................................................................................................................................

Дата: .................................................. Подпис: ...............................................................

Попълва се от служител на дружеството

         Приел документите: .............................(подпис)

         Фактура №/дата ................................. .....................................................(име и фамилия)

 


