ОD 08.05.00-1-2

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД
„Всекидневна грижа за Вас”
“ВиК” ЕООД – Пловдив
Вх.№.......................................
............................../20….год.

ЗАЯВЛЕНИЕ

ДО
Г-Н УПРАВИТЕЛ
“ВиК” – ЕООД
ГР. ПЛОВДИВ

за откриване на партида /проучване на нов абонат/за водомер на отклонение
от...........................................................................................................................................................,
/три имена, фирма/

ЕГН/ЕИК...................................., представлявано от ……................................................................,
с адрес гр./с./ ............................., ул. ..................................................................................... № ........,
ИН по ЗДДС: ............................., тел.: ……….................., ел. поща: ....………….…………….....,
Господин Управител,
Заявавам своето изрично желание да бъда регистриран/а като клиент и потребител на
услуги, предоставяни от “ВиК” ЕООД – Пловдив
за обект: ...............................................................................................................................................,
с адрес гр./с./ ..........................................., район ...............................................................................,
ЖК ..........................................................., ул. ............................................................ № ..................,
блок ...................., вх. ....................., ет. ....................., ап. ...................., бр. живущи ......................,
в качеството си на ......................................................, след проучване от страна на дружеството.
/собственик, наемател, ползвател/

Прилагам следните документи (копия):
1. Удостоверение за въвеждане в експлоататация № ........................../....................................... □
2. Нотариален акт № ..................том...................рег.№.................дело..................дата................ □
3. Писмо разрешително за проектиране от “ВиК” № ............................/.………...………………□
4. Ситуация външни връзки, съгласувана с “ВиК” ЕООД – Пловдив
□
5. Удостоверение за наследници №........................../..................................................................... □
6. Споразумение
□
7. Номер по регистрация ЕИК и/или по ЗДДС
□
8. Договор за предоставяне на ВиК услуги – на потребителите на “ВиК” оператор гр. Пловдив
№......................./...................................................................................................................................□
9. Декларация - съгласие
□
10. Споразумителен протокол №......................./............................................................................. □
11. Протокол от акредитирана лаборатория за първоначално определяне на степен на
пречистване (pH, неразтворени вещества, ХПК, БПК), ситуационна скица, лица за контакт □
/по приложимост/

12. Други документи.............................................................................................................................□
Документите, приети с настоящото заявление, ще бъдат разгледани за съответствие от служителите на дружеството в срок от
14 дни и при необходимост ще бъдат изискани коригирани и/или допълнителни документи и снимков материал за изпълнението на
исканата услуга. Исканата услуга ще бъде изпълнена при представяне на всички нормативно изискуеми документи.
Непредставянето на горепосочените документи ще бъде основание за служебно прекратяване на преписката, за което ще бъдете
надлежно уведомени. Документите, приложени към преписката, да бъдат копия.
Моля, осигурете достъп за проучване в 15-дневен срок от подаване на настоящото заявление. В противен случай разликата в
показанията на водомера към датата на инкасиране по график след този период ще бъде отчетена и остойностена за Ваша сметка.
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 електронни фактури.
Декларирам, че получих екземпляр и/или съм запознат/а с Информационен лист за защита на личните данни на „ВиК” ЕООДПловдив. 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: ................................., гр. …………………

С уважение: ……………………..
/подпис, печат на фирмата/

Приел документа: …………………………………………………………………………………...
/три имена, подпис/
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

ПРEДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ:
Откриване на партида /проучване на нов абонат/ за водомер на отклонение
Към заявление Вх.№........................................../20…..год.
от...........................................................................................................................................................,
/три имена, фирма/

ЕГН/ЕИК...................................., представлявано от ……................................................................,
с адрес гр./с./ ............................., ул. ..................................................................................... № ........,
ИН по ЗДДС: ............................., тел.: ……….................., ел. поща: ....………….…………….....,
заявява своето изрично желание да бъдe регистриран/а като клиент и потребител на услуги,
предоставяни от “ВиК” ЕООД – Пловдив
за обект: ...............................................................................................................................................,
с адрес гр./с./ ................................., район .........................................................................................,
ЖК ................................................., ул. ....................................................................... № ..................,
блок ...................., вх. ....................., ет. ....................., ап. ...................., бр. живущи ......................,
в качеството си на ......................................................, след проучване от страна на дружеството.
/собственик, наемател, ползвател/

Задължения по партида
□ Да
□ Не
РЕЗУЛТАТ СЛЕД ПРОУЧВАНЕ:
Служител ................................................................................................................ декларирам, че:
/три имена/

водомерът/водомерите е/са монтиран/и съгласно изискванията на Наредба № 4/14.09.2004 г. и
Закон за измерванията ДВ бр.46/2002 год.
полето Отговаря се попълва с Да или Не

Водомер ф.№
Вид m /ч ВиК пломба
Метрл. пломба Показание
Отговаря
1.
2.
3.
4.
Водомерна шахта ……………...............…..….□ отговаря
□ не отговаря на изискванията
3

Служител: …………..…………….
Заявител: ………………………...
/подпис/
/подпис, печат на фирмата/
Дата: ................................., гр. Пловдив
ПРЕДПИСАНИЕ: …………………………………….…………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ОДОБРИЛ: ...........................................................................................................................................
/три имена, подпис/
Дата: ................................., гр. Пловдив
квадратчетата се маркират от служителя, одобрил проучването

Абонатен номер: ….......……………………… □ Тарифа: ............................................................. □
Водомерен номер: ............................................ □ Водомерен номер: ........................................... □
Водомерен номер: ............................................ □ Водомерен номер: ........................................... □
Към общ водомер:…………………………..... □
ОБРАБОТИЛ: ......................................................................................................................................
/три имена, подпис/
Дата: ................................., гр. Пловдив
ЗА ИНКАСАТОР: ........................................................................ РАЙОН: ………........…………
РЪКОВОДИТЕЛ ЗВЕНО: …………………………………………………………………………...
/три имена, подпис/
Дата: ................................., гр. Пловдив

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

