
“ВиК  Паничище”  ЕООД 
ЕИК 109578907, град Сапарева баня, ул. “Германия” № 1, тел. 0707/ 2-21-81 

 
                                                                                           ДО 

                                                                                        УПРАВИТЕЛЯ 

                                                                                        на „ВиК ПАНИЧИЩЕ” – ЕООД                 

                                                                                        гр. САПАРЕВА БАНЯ 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
По чл.13, ал.1 от Наредба №4/14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за 

ползване на водоснабдителните и канализационни системи 

 
От.................................................................................................................... 

ЕГН/ЕИК/.........................................., постоянен адрес/седалище и адрес/: 

гр./с/...........................................ул.„............................................."№............,  

тел:..................................,представлявано.от.............................................................

.................................................................................................................................

. 

 
 Уважаеми  господин Управител, 

  

          Моля да ми бъдат изготвени и предоставени ИЗХОДНИ ДАННИ  и условия за 

присъединяване към водопроводната мрежа експлоатирана от „ВиК Паничище”  ЕООД, 

на обект намиращ  се в 

гр.(с.).........................................ул............................................и представляващ: 

имот……………………………………………..../застроен или незастроен/ ………………………………………………….. 

За обществено обслужване/лично ползване………………………………………………………………………….. 

за УПИ...............кв...............местност............................................................. или 

точен идентификатор на имота съгласно данните от Кадастралната карта и регистър 

№............................................................. 

 

във връзка със: 

□Изграждане на нов обект, който не е водоснабден/чл.13,ал.1,т.1/ 

□Водоснабдяване на съществуващ обект в имот, който не е водоснабден/чл.13,ал.1,т.2/ 

□Промяна в параметрите на водоснабдяването на съществуващ обект в имот и/или 

изграждане на нов обект/чл.13,ал.1,т.3/ 

□Водоснабдяване на имот, в който не се предвижда реализиране на 

застрояване/чл.13,ал.1,т.4/ 

 

 

          Предоставям следните данни: 

1.Прогнозни оразмерителни водни количества и напор/чл.13,ал.3,т.6/ 

    - за питейно битови нужди:Водно количество............,Напор........... 

    - за технологични нужди :  Водно количество............., Напор............ 

    - за противопожарни нужди: Водно количество............., Напор........... 

 



2. Необходимост от непрекъснатост на водоподаването -за обезпечаване на водни 

количества и напор за противопожарни нужди- ДА/ НЕ /огражда се вярното/ 

3.Предполагаем период за изготвяне на инвестиционен проект за СВО /сградно 

водопроводно отклонение/чл.13,ал.3,т.8/......................................... 

4.Предложение за крайния срок за присъединяване на имота към водоснабдителната 

мрежа/чл.13,ал.3,т.9/...................................................... 

5.Предполагаем/очакван/ период за въвеждане на обекта в експлоатация, съгласно 

разпоредбите на ЗУТ- при новоизграждани обекти или реконструкция, основни 

обновявания или промяна на предназначението на съществуващи 

обекти……………………………………………………………………………………… 

6. Необходимост от предоставяне на временна услуга по водоснабдяване на строителна 

площадка по време на 

строителство…………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Други………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

          Прилагам следните документи:/нужното се огражда/ 

 

1. Копие от актуално състояние на дружеството; 

2. Копие от документ за собственост; 

3. Актуална кадастрална/регулационна скица на имота; 

4. Пълномощно; 

5. Документ за платена такса; 

6. Информация за съществуващите и планираните сгради в имота и тяхното 

предназначение или Виза за проектиране /ако е налична//чл.13,ал.3,т.5/; 

7. Копие от действащ подробен устройствен план /ПУП/ 

8.Други......................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

    Желая да получа Становището за предоставени ИЗХОДНИ ДАННИ : 

1. На хартия 

2. На електронен носител 

 
 
 
 
 
Дата:………………………..                                               подпис:…………………………………………..  

 


