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ÎÏÈÑ
НА ВНЕСЕНИТЕ ПРОЕКТНИ МАТЕРИАЛИ ПО ПРЕПИСКА
вх. № _______________ / _________ 20 ____ г.
обект: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________

категория
1 2 3 4 5 6

фаза: _____________________________________________________________ Доклад за съответствие
УПИ ___________ кв. __________ местност ___________________________
да
не
по плана на гр./с ___________________________________________________

Разрешение за строеж

район ____________________________ бул. (ул.) ________________________
Проектна документация – част:
1. Архитектурна – обяснителна записка; чертежи;
– други схеми и изчисления.
2. Интериор и обзавеждане
3. Геодезия – геод. заснемане; верт. планировка; трасировъчен план.
4. Конструкция
– геоложки и хидрогеоложки доклад;
– изкопен план с детайли за укрепване на изкопа;
– статистически изчисления;
– кофражни и арматурни планове;
– план за безопасност и здраве (ПБЗ);
– ПОИС (РПОИС);
– технически паспорт при заснемане на конструкцията.
5. Паркоустройство и благоустройство –
съгласуван със "Зелени системи" към СО.
6. ВиК – предварителен договор със "Софийска вода" АД, писмо
и скица за присъединяване:
– външни връзки;
– вътрешни инсталации;
– други схеми и изчисления.
7. ТОВК – съгласуване с "Топлофикация" АД – виза и писмо:
– външни връзки;
– вътрешни инсталации;
– други схеми и изчисления;
– енергийна ефективност;
– доклад за оценка на енергийната ефективност.
8. Електрическа – предварителен договор за присъединяване, скица и
писмо за присъединяване с изходни данни за проектиране и указания:
– външни връзки;
– вътрешни инсталации;
– други схеми и изчисления;
– проект за трафопост.
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Проектна документация – част:

брой
папки

стар
архив

9. Газоснабдяване:
– външни мрежи;
– сградни инсталации;
– договор за присъединяване с оператора на газопреносната
или газоразпределителната мрежа;
– точка на присъединяване;
– съгласуване на проекта от технически надзор;
– Виза за батерията бутилки на природен газ;
– Трасировка на батерията бутилки; - част „Конструктивна“
към батерията бутилки.
10. Технологична
11. Преценка на необходимостта от ОВОС
12. Пътен проект (транспортно-комуникационен):
13. Други:
– Пожарна безопасност;
– Пътен проект за възстановяване на улични настилки;
– Договор за гаранции и контрол при строителство на елементи на
техническата инфраструктура в имоти, публична общ. собственост;
– Проект „Консервация и реставрация“ за сгради
недвижими културни ценности;
– План за управление на строителните отпадъци.

Âíîñèòåë: _________________________________________________________________________
(èìå è ïîäïèñ)

Äåëîâîäèòåë ÍÀÃ: _________________________________________________________________
(èìå è ïîäïèñ)

Îòã. íà îáåêò îòä. "ÊÈÏÊÑ": ______________________________________________________
(èìå è ïîäïèñ)

Îòã. "Ñòàð àðõèâ": ________________________________________________________________
(èìå è ïîäïèñ)

ãð. Ñîôèÿ

__________________
(äàòà)

