
 приемна Вх.№ ................. / ...................... 201... год. 

ПЛАТЕНО С ФАКТУРА 

№ ............................. / ................ 201.. год 

         ДO Г-Н УПРАВИТЕЛЯ 

НА “В и К” ЕООД ПЛОВДИВ 

З А Я В Л Е Н И Е 
от......................................................................................................................................................, 

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

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

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

тел.. …………………………...../инвеститор/; e-mail:…………………………. 

 

Господин Управител, 

Относно проучване и проектиране на обект:…....……………………………… 

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

намиращ се в гр./с./ .....................................ул. ..............................................................№........... 

кв. …………………, УПИ ………………., моля да ми разрешите захранване с питейна вода и 

заустване на отпадъчните води. 

Предоставям следната допълнителна информация: 

1. Съществуващо захранване от ул.”...............................”, с партида на общ водомер 

№.............................водеща се задължително на името на собственика   □ 

 2.   Подмяна на съществуващи мрежи       □ 

 3.   Нови В и К връзки         □ 

 4.   Изходни данни за промяна предназначението на земеделска земя:  

4.1 - Виза за изготвяне на ПУП-ПРЗ       □ 

4.2 – Актуална скица на имота        □ 

4.3 - Обзорна ситуация от КВС        □ 

4.4 - Акт за собственост         □ 

4.5 - Документ за платена вода до момента /копие/     □ 

 5. Изходни данни за присъединяване към водопроводната и канализационна мрежа: 

5.1 – Актуална скица на имота        □ 

5.2 – Виза за проектиране         □ 

5.3 – Изходни данни за ПУП при сменен статут, издадени от „ВиК” - Пловдив □ 

 5.4 – Подземен кадастър – където има такъв      □ 

 5.5 – Акт за собственост         □ 

 5.6 – Документ за платена вода до момента /копие/     □ 

 6. Допълнително споразумение: 

6.1 – Акт за собственост при смяна на собственост     □ 

6.2– Други документи указващи необходимостта от промяна параметрите на 

присъединяването /виза, акт за собственост, друго техническо решение/  □ 

6.3 – Документ за платена вода до момента /копие/     □ 

 
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:................................. 

    OD 08.05.00-24.1 

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ"-ЕООД 
Пловдив, бул."Шести септември"250 

 Тел: 032/605 642  Факс :032/626 403 


