ОD 08.05.00-26

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД
„Всекидневна грижа за Вас”
“ВиК” ЕООД – Пловдив
Вх.№.......................................
............................../201….год.

ДО
Г-Н УПРАВИТЕЛ
“ВиК” – ЕООД
ГР. ПЛОВДИВ

ЗАЯВЛЕНИЕ
За издаване на становище за улични водопроводи и канализация
от...........................................................................................................................................................,
/три имена, фирма/

ЕГН/ЕИК ......................................, представлявано от …….............................................................,
с адрес гр./с./ ................................, ул. ...........................................................................№.................,
тел.: ……………………...………., ел. поща: ....…………………………………………………….
Господин Управител,
Моля да ми бъде изготвено становище за акт 16 на обект:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
намиращ се в гр./с./ ............................................, ул. ........................................................, №............

Необходими документи:
1. Скица – виза за обекта
□
2. Предварителен договор за присъединяване към водопроводната и канализационна система
/Писмо разрешително за проектиране от „ВиК
□
3. Съгласуван проект част „ВиК”
□
4. Разрешение за строеж (Акт за узаконяване)
□
5. Протокол за строителна линия и ниво – Протокол №2
□
6. Протоколи за скрити работи – Протокол №12
□
7. Сертификат на тръбите и декларации за съответствие / стоманени, стоманобетонови,
бетонови, PE-HD, PVC и др.
□
8. Протокол за хидравлично изпитване на водопровода / канализацията
□
9. Протокол за 72 часова проба на водопровода / канализацията - Протокол №18
□
10. Протокол за промиване
□
11. Протокол за дезинфекция
□
12. Протокол за годност на водата – 2бр. проби
□
13. Писмо от подземния кадастър за заснемане на обекта
□
14. Стойностна справка
□
15. Геодезично заснемане – графика и на магнитен носител формат CAD, DXF, DWG, A,
съгласно наредба №4 / 14.09.2004 год. чл.10
□
След въвеждане в експлоатация на обекта да се представи:
16. Разрешително за ползване

□

Декларирам, че съм съгласен/съгласна да ползвам услугата “ВиК Он-лайн” на страницата на “ВиК” ЕООД
– Пловдив www.vik.bg за регистрация и получаване на фактури.
Декларирам, че съм съгласен/съгласна посочените от мен лични данни да бъдат използвани от “ВиК”
ЕООД – Пловдив във връзка с фактическите взаимоотношения по предоставяне на ВиК услугите.

Дата: .................................
гр. Пловдив

С уважение: ……………………..
/подпис, печат на фирмата/

Пловдив, бул. „Шести септември” 250, тел. +359 32 605 660, факс +359 32 626 403,
web: http://www.vik.bg, e-mail: vik@vik.bg

