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ПРОТОКОЛ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИГОДНОСТ НА СИСТЕМАТА 

ЗА ДИСТАНЦИОНЕН ОТЧЕТ НА ВОДОМЕРИ №......../....................... 
 

За обект: ................................................................................................................................................ 

с адрес гр./с./ ........................., ул. ......................................................., №......., район .................... 

Предназначение: Промишленост, Търговия и услуги, Обществено хранене, Жилищна сграда 
/подчертайте предназначението на обекта/ 

на .........................................................................................................................................................., 
/три имена, фирма/ 

ЕГН/ЕИК................................., представлявано от ……..................................................................., 

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

ИН по ЗДДС: ........................., тел.: ……….................., ел. поща: ....……………………….........., 

в качеството си на ................................................................................................................................ 
                                                                                    /собственик, инвеститор,строител/ 

 

Захранване сградно/улично//подчертайте вида на захранването/, ул. .............................................................., 

Вид вода: питейна/сондаж, размер на захранващата тръба ø.......мм. /подчертайте вида на водата/ 

Тип водомери 

Индивидуални водомери □ Да □ Не Брой .................... 

Общи водомери □ Да □ Не Брой ..................... 

Вид водомери 

Водомери с радио-модул □ Да □ Не Производител …................................................... 

Водомери с импулсен изход: □ Да □ Не Производител …................................................... 

Табло □ Да □ Не Производител .................…...........……………… 

Концентратор □ Да □ Не Производител ........................................................ 

 

Пригодност на системата: □ Да □ Не 

Предписание: /попълва се при непригодност на инсталацията/ 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Приложение – данни от тестово измерване, брой страници ........ 
 

Присъствал: ........................................................................................, тел.: ………….....………….. 
 /три имена/ 

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).  
 

Дата: ................................ Подпис: ................................. 

гр. Пловдив                         /печат на фирмата/ 

Извършил измерването: ……………………………………………………………………...…… 
/три имена, подпис/ 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 

„Всекидневна грижа за Вас” 


