
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 

приемна Вх.№ ................. / ...................... 20... год. 

OD 08.05.00-28 
 

 
 

 

 
Рег. № .........................................      Приел: ............................../подпис/ 

 

Дата:..........................................      ......................................./име и ф-я/ 

        ДО 

        УПРАВИТЕЛЯ НА 

        “В и К” ЕООД 

        П Л О В Д И В 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
от......................................................................................................................................................, 

ЕГН / ЕИК ........................................., представлявано от ........................................................... с 

адрес гр./с./ ................................. ул. .....................................................................№.................. 

л.к. №.........................................., изд.на..............................................от....................................... 

тел.. ………………………… 

за обект: ......................................................................................................................... 

гр./с..................................................., ул. .............................................................№...... 
  Господин Управител, 

  Моля да ми бъде изпълнено присъединяване за: 

1. Сградно водопроводно отклонение СВО      □. 

2. Сградно канализационно отклонение СКО      □. 

3. Уличен водопровод         □. 

4. Улична канализация         □. 

  Прилагам следните документи: 

1. Копие от ситуация на съгласуван от “В и К” ЕООД – Пловдив проект  за 

- Уличен водопровод        □. 

- Улична канализация        □. 

- Имот          □. 

2. Копие от разрешение за строеж 

- Уличен водопровод        □. 

- Улична канализация        □. 

- Имот          □. 

3. Копие от ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към предварителен договор    □. 

4. Копие от разрешение за разкопаване от съответното кметство   □. 

5. Документ за платен депозит        □. 

6. Копие от проект за организация на движението, съгласуван с КАТ   □. 

7. Открита партида: 

- По време на строителство №……………      □. 

- За водомер на отклонение   №……………      □. 

Забележки: По т.7. се попълва заявление с приложения към тях и се подава в „Център за Работа с Клиенти“. 

При подаване на молбата да се представи за уточняване и проект по част ВиК. 

При подаване на заявлението е нужно да са изплатени задълженията за ВиК услуги на имота. 

Преди изпълнение на СВО да се изгради водомерната шахта задължение на собственика. 

Задължавам се да заплатя извършените СМР, съгласно калкулацията от  “В и К” ЕООД – Пловдив. 
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 получих екземпляр и/или съм запознат/а с Информационен лист за защита на личните данни на „ВиК” ЕООД-

Пловдив. 

Уведомен съм, че посочените от мен лични данни се обработват от “ВиК” ЕООД – Пловдив за сключване и изпълнение на договор 

(Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите) или при преддоговорни отношения,  изпълнение на нормативни 

задължения, за легитимни интереси на администратора или на трета страна (съгласно чл. 6, параграф 1 б. „б” – „е” от Регламент 

(ЕС) 2016/679 и указания на  КЗЛД във връзка със случаите, когато не се изисква съгласие).  

Срокът на валидност на документа е 30 работни дни от датата на подаване. 

Пловдив, ...................... 20..... г. 
С уважение:........................................... 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 

„Всекидневна грижа за Вас” 


