Съгласуване на проектна документация
"Предоставяне на изходни данни и съгласуване на работни проекти" е услуга, с която получавате
информация за наличие и начин на преминаване на електронно съобщителната мрежа на
„Вестител БГ" АД.
Целта на услугата е да бъдат взети под внимание съоръженията, собственост на „Вестител БГ" АД
и попадащи в обхвата на реконструкцията или в инвестиционните намерения на Заявителя
(общини, дружества, строителни фирми, частни лица и други).
Заявителят на Услугата ще получи:

Изходни данни и информация за наличие и начин на преминаване на електронно
съобщителната мрежа на „Вестител БГ" АД;

При наличие на подземни трасета на „Вестител БГ" АД, засягащи се от бъдещия строеж инструкции относно опазването им, както при направа на работния проект, така и по
време на строителството. Също така ще бъдат посочени и контактни лица от страна на
„Вестител БГ" АД.
Необходими документи и технически изисквания:

Съгласуване на инвестиционен проект, ПУП-ПП
Заявление за съгласуване (по образец)
Проектна документация, част Технологична - 2 (два) екземпляра на хартиен носител
Копие на проекта в електронен формат (.dwg)
Пълномощно
Платежен документ за извършено плащане
Адрес за приемане на документация за съгласуване:
1504 София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 169, ет. 3, офис „Вестител БГ" АД
Цени и начин на плащане**:

Вид на услугата
Бърза услуга (до 10 работни дни)
Обикновена услуга (до 30 календарни дни)

Административна такса
на 1 бр. заявление
50 лв. с ДДС
50 лв. с ДДС

Цена за брой
съгласувателен печат*
60 лв. с ДДС
30 лв. с ДДС

*Срокът на валидност на съгласувателен печат е една година. „Вестител БГ" АД не носи отговорност за
съхраняване на входираната документация след изтичане на нейната валидност.
**Таксата се заплаща при получаване на съгласуваната документация.

Банкова сметка на „Вестител БГ" АД:
IBAN: BG39UNCR70001525010961
BIC: UNCRBGSF

[ОБРАЗЕЦ]

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ
Входящ номер - ………………
Бърза услуга (до 10 работни дни)

Обикновена услуга (до 30 календарни дни)

Информация за заявителя:
Булстат………………/за юридически лица/ Възложител/Инвеститор:……………………………………
Адрес: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Лице за контакт:…………………………………………………………………………………………………………………
Мобилен телефон за връзка:……………………………….; E-mail:………………………………………………
Упълномощено лице:……………………………………………………………………………………………………………
Мобилен телефон за връзка:……………………………….; E-mail:………………………………………………
Информация за обекта:
Административен адрес:………………………………………………………………………………………………………
УПИ:………………Местност по регулация:………………………………………………………………………………
Административен район:…………………………… Идентификатор:……………………………………………
Кратко описание на проекта:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Инфраструктурно строителство:
 ВиК мрежа - обща дължина ………………;
 Електропропреносна мрежа - обща дължина ………………;
 Газопреносна мрежа - обща дължина ………………;
 Топлофикационна мрежа
- обща дължина ………………;
 Електронно съобщителна мрежа/ ЕСМ/ - обща дължина ………………;
 Пътна или улична инфраструктура – обща дължина ………………;
 Друго …………………………………………………………………………………………………………
Фаза на проекта: ……………………
Допълнителна информация: ……………………………………………………………………………………………
Приложени документи:
 В електронен формат: ………………………………………………………………………………………………
 На хартиен носител: …………………………………………………………………………………………………
За услугата следва да се заплати*:
Административна такса: 50,00 лв. с ДДС
Бърза/обикновена услуга: 60,00 лв. /30,00 лв. с ДДС за брой съгласувателен печат
За ……………… бр.

Общо (за заявлението): …………………лв.

*ПОПЪЛВА СЕ СЛУЖЕБНО след съгласуване на входираната документация
Подпис заявител: ……………………………………………………

