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8000 БУРГАС, кв. „Победа“, ул. „Генерал Владимир Вазов“ №3 

                                                                                                                                                 Приложение 4 
ДО 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР          Платено 
.…..................……........./………......20....           
НА „ВиК“ ЕАД, гр. БУРГАС                                  ф-ра №                       дата         
Вх.№ ................................/................20.......г.  

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВРЕМЕННО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 
НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА 

 
от........................................................................................................................................................... 

име, презиме, фамилия / юридическо лице, ЕТ 
ЕГН/ЕИК ....................................., представлявано от ...................................................................... 
с адрес:................................................................................................................................................... 
лична карта №..........................................издадена на .............................МВР гр............................. 
тел.: ..............................................ел. поща......................................................................................... 
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................................. 
Клиентски №................................................... 

Присъединяване към: 
 

 съществуващо водопроводно отклонение 
 ново водопроводно отклонение 
 
 
►►►ЗАБЕЛЕЖКА: ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ СЕ ОТБЕЛЯЗВАТ СЛЕД 
ПРОВЕРКА ОТ СЛУЖИТЕЛЯ, КОЙТО ГИ ПРИЕМА  
 
Прилагам следните документи: 
 
 документ за собственост или отстъпено право за строеж при промяна на обстоятелствата 
 Изходящ № на издадени от „ВиК“ ЕАД гр. Бургас актуални изходни данни ……………….. 
  копие на нотариално заверено пълномощно 
 проект на  водопроводно отклонение-оригинал/ при избор: присъединяване  към ново 
водопроводно  отклонение/ 
  заявление за проучване на нов абонат/ за откриване на партида 
 
 
 
    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.  

mailto:office@vik-burgas.com


 

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: ....................................................................................................................................................  
                                                             /име, презиме, фамилия/           
Чрез пълномощник: ............................................................................................................................................ 
                                                            /име, презиме, фамилия/            
Пълномощно рег. №........../....... на нотариус с рег. № … на НК и район на действие РС  ..………………… 
 
Дата:..........................20..... г.                                Подпис: ..................................... 


