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

OD 08.05.00-27.6

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ"-ЕООД
Пловдив, бул."Шести септември"250
Тел: 032/605 642 Факс :032/626 403
ПЛАТЕНО С ФАКТУРА
№ ............................. / ................ 201.. год.

До
Г-Н УПРАВИТЕЛЯ
НА “В и К” ЕООД
ПЛОВДИВ

ЗАЯВЛЕНИЕ
от......................................................................................................................................................,
ЕГН / ЕИК ........................................., представлявано от ...........................................................
с адрес гр./с./ ................................. ул. .....................................................................№..................
л.к. №.........................................., изд.на..............................................от.......................................
тел.. …………………………
;
e-mail:………………………….
Господин Управител,
Относно предоставяне на договор за присъединяване по чл. 14в от „НАРЕДБА № 4
от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на
водоснабдителните и канализационните системи „
обект:...................................................................................…………...........................……
...........................................................................................................................................................
намиращ се в гр./с./ .....................................ул. ..............................................................№...........
кв. …………………, УПИ ………………..
Предоставям следните документи:
1. Изходни данни за проектиране на присъединяване към ВиК системата
□
2. Актуално разрешение за строеж /за имоти в чл. 14в (5) /
□
3. Одобрен проект по част ВиК - 1бр. /копие/
□
4. Документ по чл. 192, чл. 193 от ЗУТ в случаите на пресичане на други имоти, в случаи
на приложимост
5. Документ за собственост
□
6. Договор за изграждане, присъединяване и начина на предаване на ВиК системите със
съответната Общинска администрация № /…….. 20….г., в случаи на нужда от изграждане на
нови улични ВиК мрежи и съоръжения, в случаи на приложимост
□
7. Документ за платена вода до момента /копие/, в случаи на приложимост
□
Проектът за сградните инсталации се прилага за съгласуване при наличие на такъв.
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:.................................

