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“ВиК” ЕООД – Пловдив ДО 

Вх.№....................................... Г-Н УПРАВИТЕЛ 

............................../20….год. “ВиК” – ЕООД 

 ГР. ПЛОВДИВ 

Платено с фактура № ............./……………. 
З А Я В Л Е Н И Е 

за временно преустановяване ползването на ВиК услуги 

от..........................................................................................................................................................., 
/три имена, фирма/ 

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

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

абонатен №: ................................., тел.:……………………, ел. поща: .....…………………...…… 
 

Заявявам своето изрично желание за временно преустановяване на предоставянето на 

ВиК услуги на горепосочения адрес за периода от дата ......................... до дата ........................., 

тъй като водоснабдения имот ще бъде необитаем. 

Адресът, на който мога да бъда потърсен при нужда е: 

гр./с./ ..........................................., ул. …........................................................................№................... 

тел.: ……………………………, ел. поща: .....……………………………………………………. 
 

Заявявам, че при предсрочно завръщане ще уведомя дружеството и ще осигуря достъп 

за отчитане на консумацията на водоснабдения имот. 
 

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: ................................. С уважение: …………………….. 

гр. Пловдив                         /подпис, печат на фирмата/ 
 

РЕЗУЛТАТ: 

Служител ................................................................................................................ декларирам, че: 

Водоподаването е преустановено на адреса. Водомерът/ите е/са със следните данни: 

 

 Водомер ф.№ Вид  m
3
/ч ВиК Пломба Метр. пломба Показание 

1.      

2.      

 

Служител: …………..……………. Заявител: ………………………... 

                      /подпис/                       /подпис, печат на фирмата/ 
 

Дата: ................................. 

гр. Пловдив 
 

ОДОБРИЛ: ........................................................................................................................................... 

                                                                  /три имена, подпис/ 

Дата: ................................. 

гр. Пловдив 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 

„Всекидневна грижа за Вас” 


