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Приложение 1

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА „ВиК“ ЕАД, гр. БУРГАС

Платено .…..................……........./………......20....
ф-ра №

дата

Вх.№ ................................/................20.......г.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
към водопроводната и/или канализационната мрежа
от...........................................................................................................................................................
име, презиме, фамилия / юридическо лице, ЕТ

ЕГН/ЕИК ....................................., представлявано от ......................................................................
с адрес:...................................................................................................................................................
лична карта №..........................................издадена на .............................МВР гр.............................
тел.: ..............................................
чрез пълномощник:
име, презиме, фамилия ......................................................................................................................
лична карта №..........................................издадена на .............................МВР гр.............................
ЕГН…………………………
тел…………………………
пълномощно №................/....................на нотариус с рег.№................на НК и р-н на действие
РС ...................................
обект: .............................................................................................................................................
адрес:...................................................................................................................................................
намиращ се в УПИ...................... кв. № ........... имот №.......................ПИ..................................
населено място......................................, местност.........................................................................
►►►ЗАБЕЛЕЖКА: ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ СЕ ОТБЕЛЯЗВАТ СЛЕД
ПРОВЕРКА ОТ СЛУЖИТЕЛЯ, КОЙТО ГИ ПРИЕМА
Желая да ми бъде съгласуван/а/изготвен и прилагам:
1. скица – виза за проектиране
 скица – оригинал
 копие от документ за собственост
 нотариално заверено пълномощно
2. ПУП с В и К схеми
 3 /три/ броя ПУП с В и К схеми, представени на ситуация с достатъчен обхват
 нотариално заверено пълномощно
3. идеен/работен технически проект – част „В и К“
3.1. Предварителен договор
 3/три/ броя проекти В и К – оригинал
 копие от съгласувана скица или ситуация
 копие от документ за собственост
 когато ВиК проводите не са на дружеството – оригинал на нотариално заверена
декларация от собственика на ВиК проводите, към които се предвиждат включвания
 копие на нотариално заверено пълномощно
 чертежи – 1 бр.диск/флашка
4. Договор за изграждане и присъединяване на водоснабдителни и/или
канализационни системи /Тристранен договор/ - когато до недвижимия имот е необходимо
изграждане на нови В и К съоръжения се предоставя Тристранен договор между ВиК
оператора, съответната община и клиента.
 3/три/ броя проекти В и К – оригинал
 копие от съгласувана скица
 копие от документ за собственост
 копие на нотариално заверено пълномощно
 чертежи – 1 бр.диск/флашка

5. друг вид проекти - ...................................................................................................
6. Договор за предоставяне на услугите водоснабдяване и/или
канализация/Постоянен договор/
 копие от документ за собственост
 копие от предварителен договор за присъединяване към В и К мрежите
 копие на скица, съгласувана с Дружеството
 копие на В и К ситуация, съгласувана с Дружеството и заверена от ръководителя на
съответния експлоатационен район; за район Бургас заверка и от ръководител Звено
„Канализация“ към „ВиК“ ЕАД – Бургас
 копие от строително разрешение
 Протокол 16 и разрешение за ползване когато уличните ВиК проводи са изграждани от
частни възложители
 копие от фактура за разкриване на партиди
 копие на нотариално заверено пълномощно
6.1. за сгради в режим на етажна собственост – документите по т.6 и:
 копие от фактура за платена такса за откриване на партида на централен водомер за
постоянно захранване
 копие от фактура за платени такси за разкриване на индивидуални партиди на всички
обособени имоти в сградата
 справка №11 /по образец/ с данни за всички обособени имоти в сградата
7. смяна на предназначение на имот/преустройство/надстройка, пристройка
 копие от документ за собственост
 копие на скица, съгласувана с Дружеството/ не се отнася за обекти в етажна собственост
 3/три/ броя проекти В и К – оригинал
 копие на нотариално заверено пълномощно
 чертежи – 1 бр.диск/флашка при промяна на сградни отклонения
Забележка: при необходимост Дружеството има право да изиска допълнителни документи;
при получаване на документите клиентът не трябва да има просрочени задължения към
„ВиК“ ЕАД – гр.Бургас.
Декларирам, че съм съгласен посочените от мен лични данни да бъдат използвани от
„ВиК“ ЕАД – гр. Бургас.
Декларирам, че приемам клаузите от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на
потребителите от ВиК оператор “Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас.
Дата: .....................20...... г.
Подпис:.................................
════════════════════════════════════════════════════════
Задължения по:
аб.№........................... - ...........................
аб.№........................... - ...........................
аб.№........................... - ...........................
аб.№........................... - ...........................

Получил документи за корекция: .............................................................................. /име, фамилия/
Чрез пълномощник: ............................................................................................................,
Пълномощно рег. № ........../......... на нотариус с рег. № … на НК и район на действие РС ..…………………
Дата:........................../20..... г.
Подпис: ....................................
Внесени документи след корекция: ........................................................................... /име, фамилия/
Чрез пълномощник: ............................................................................................................,
Пълномощно рег. № ........../......... на нотариус с рег. № … на НК и район на действие РС ..…………………
Дата:........................../20.... г.
Подпис: ....................................

* Попълва се при частично получаване на документи

Получих  скица – оригинал,
 ........ броя проекти В и К – оригинал
Получил: ...............................................................................................................................
Дата:...................20.....г.
Подпис:...............................

Получил: ...................................................................................................................... /име, фамилия/

Чрез пълномощник: ..........................................................................................................
Пълномощно рег. №........../....... на нотариус с рег. № … на НК и район на действие РС ..…………………

Дата:..........................20..... г.

Подпис: .....................................

