
Обр. СРЗИ 15-09

ДО  Вх. № ……………./………201... г.
ДИРЕКТОРА НА
СТОЛИЧНА РЗИ
София 1233, ул. "Враня" №20

З А Я В Л Е Н И Е

от ................................................................................................. на длъжност ..................................................
име, презиме, фамилия

фирма ..................................................................................................................................................... с адрес

гр. /с. ............................................................................. район ...........................................................................

ул. (ж.к.) ................................................................................................ № .............. бл. .............. вх. ...............

сл. тел. ...................................., дом. тел. ...................................., електронна поща .......................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде издадено здравно заключение по приложения проект за

обект: ...................................................................................................................................................................

подобект: .............................................................................................................................................................

на адрес: гр. /с./ .......................................................... район .............................................................................

ул. (ж.к.) ................................................................................................ № .............. бл. .............. вх. ...............

във фаза на проектиране ....................................................................................................................................

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:
Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр./с. ................................................

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

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

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни
пощенски  пратки,  и  съм  съгласен  документите  да  бъдат  пренасяни  за  служебни  цели.
Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

като вътрешна препоръчана пощенска пратка

като вътрешна куриерска пратка

като международна препоръчана пощенска пратка

Лично от звеното за административно обслужване при компетентния орган

По електронен път на електронна поща

ПРИЛОЖЕНИ: (с подчертаване)

1. Архитектурна част  5. Разрешителни писма от ВК, Ел., топлофикация
2. ВК част 6. Документ за платена държавна такса
3. ОВ част 7. .......................................................................................................
4. Технологична част 

Проектант на обекта е ...........................................................................................................................
Заявлението и проектът се представят в СРЗИ  от ............................................................................

име

............................................................................................................................................... ...............................
 фамилия    длъжност         фирма

Настоящето здравно заключение ни е необходимо за представяне в Експертен съвет по
устройство на територията на район .........................................................................., гр. София.

Уведомен съм, че за проектна документация, непотърсена до една година от месеца на
завеждане, СРЗИ не носи отговорност.

Дата: ..................... 201... г.        ПОДПИС: ...........................
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