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ÎÏÈÑ
НА ВНЕСЕНИТЕ ПРОЕКТНИ МАТЕРИАЛИ ПО ПРЕПИСКА
вх. № _______________ / _________ 20 ____ г.
обект: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
фаза: _____________________________________________________________
кв.: ___________ УПИ __________ местност ___________________________

категория
1 2 3 4 5 6
Доклад за съответствие

да

Разрешение за строеж

район ____________________________ бул. (ул.) ________________________

да

Проектна документация – част:

брой
папки

Част: ВиК
1. Указателно писмо на "НАГ";
2. Договор за изграждане на инфраструктурни обекти
между Столична община и възложителя;
3. Договор за гаранция за изпълнение на строежа (за строежи,
за които се издава разрешение за строеж от НАГ);
4. Съгласуване със "Софийска вода" АД за проекти на инженерна
инфраструктура;
5. Част "Конструктивна" при необходимост;
6. За одобряване на проект и издаване на разрешение за строеж от НАГ
(съгласно правомощията) съгласуване с всички експлоатационни
дружества;
7. Проектът да е окомплектован съгласно общите изисквания (виж стр. 2)
Част: Електро
1. Заявление за издаване на разрешение за строеж от възложителя
съгласно чл.144, ал.1 от ЗУТ;
2. Окончателен договор за присъединяване/изместване с ЕРР.
3. Нотариален акт за учредено право на строеж на ЕРР не се изисква в случаите на чл.117, ал.5 от ЗЕ;
4. Виза за трафопост;
5. Вертикална планировка и трасировъчен план за ТП;
6. Част "Конструктивна" за ТП;
7. Заверена АС част за ТП в обем на сграда;
8. Съгласуване с експлоатационните дружества;
9. Декларация за строителната стойност на строежа.
Част: Електронни съобщителни мрежи
1. Договор за ползване на съществуващата тръбна мрежа
със собственика на мрежата;
2. Доказателства за законността на мрежата.
Част: Външни топлопроводи
1. Предварителен договор с "Топлофикация София" АД;
2. Предварително проучване от "Топлофикация София" АД;
3. Съгласуван проект от "Топлофикация София" АД
и експлоатационните дружества;
4. Декларация за строителната стойност на строежа.
Част: Газоснабдяване
1. Договор за присъединяване с оператора на газопреносната или
газоразпределителната мрежа;
2. Съгласуване с експлоатационните дружества;
3. Съгласуване на проекта от технически надзор;
4. Виза за батерията бутилки на природен газ;
5. Трасировка на батерията бутилки;
6. Част "Конструктивна" към батерията бутилки;
7. Декларация за строителната стойност на строежа.
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Част: Пътни работи
1. Данни за правата на заявителя да представлява възложителя
на строежа по смисъла на чл.161 от ЗУТ:
- Договор за поръчка със Столична община
(за общински пътища/улици и съоръжения)
- Разрешение за специално ползване на пътищата
(за държавни пътища и съоръжения) или други;
2. Документи за собствеността и устройствения статут
на терена в обхвата на заявения строеж;
3. Документи за приет трасировъчен и техн. нивелетен план
(за улична регулация);
4. Съгласуване от компетентните транспортни служби
(СО-ОБД, СДВР-ПП, Център за градска мобилност, ОПУ-АПИ, АПИ,
НКЖИ и/или други);
5. Декларация за строителната стойност на строежа.
Общи изисквания към окомплектоване на проектите
за всички специалности:
1. Съгласуване с всички експлоатационни дружества;
2. Част "Пожарна безопасност";
3. Становище от ППО за строежи от I, II и III категория;
4. Становище на МОСВ - РИОСВ съгласно чл.148, ал.8 от ЗУТ;
5. Съгласуване с Дирекция "Зелена система" - СО при необходимост
За строежи в общински терени:
6. Пътен проект за възстановяване на улични настилки;
7. Констативен протокол от районната администрация
за състоянието на пътните настилки;
8. План график, заверен от СО-ОБД;
9. Договор за гаранции със СО или районните администрации
За строежи от I и II и III категория:
10. Доклад за О.С. по чл.142, ал.2 от ЗУТ;
11. Декларация за индикативна стойност за финансирани
с публични средства строежи;
12. Проектите да бъдат окомплектовани съгласно изискванията
на чл.139 и чл.144 от ЗУТ.

Âíîñèòåë: _________________________________________________________________________
(èìå è ïîäïèñ)

Äåëîâîäèòåë: ______________________________________________________________________
(èìå è ïîäïèñ)

ãð. Ñîôèÿ
____________________
(äàòà)

