
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД гр. БУРГАС 
Изпълнителен Директор: +359 56 871 440; факс: +359 56 842 979, e-mail: office@vik-burgas.com 

8000 БУРГАС, кв. „Победа“, ул. „Генерал Владимир Вазов“ №3 
  Образец 3/2017 

__________________________________________________________________________________________ 
 
ДО        Платено: 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР   …………….……/……………… 
НА „В и К” ЕАД гр. БУРГАС     ф-ра №       дата 
 
 
Вх. №............................./20......г.                                           ОДОБРИЛ: ……….................... 
        Дата:……………………….......... 
           
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ЗА  ПРОМЯНА НА ПАРТИДА 

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 район на действие 
РС ................................... 
  
 
Желая, партида за вода  № ………….................……., водеща се на името на: 
……………………………………………………………………………………………..................... 

/трите имена на физическо лице или юридическо лице, ЕТ/ 
за обект: .............................................................................................................................................. 
адрес:.................................................................................................................................................... 
намиращ се в УПИ...................... кв. № ........... имот №.......................ПИ................................... 

 
да бъде прехвърлена на: 
………………………………………………………………………………………............................. 

/трите имена на физическо лице или юридическо лице, ЕТ / 
гр./с…………………………………………………………….............................................................. 

/адресна регистрация на лицето или адрес на управление на юридическо лице, ЕТ / 
 
 
За физически лица 
 

 kопие от документ за собственост /нотариален акт, документ за вещно право на 
ползване на имота, решение на съда/ 
  удостоверение за наследници /при починал титуляр/ 
  споразумение /Образец 7/ или Споразумителен протокол /Образец 8/ 
 документ за платена такса за услугата, при неспазване на чл. 61, ал. 1 от Общите 
Условия 

 
 

mailto:office@vik-burgas.com


 
 
 
За юридически лица и ЕТ  
 

 kопие от документ за собственост /нотариален акт, документ за вещно право на 
ползване на имота, решение на съда/ 
 документ за платена такса за услугата, при неспазване на чл. 61, ал. 1 от Общите 
Условия 
 

Промяна на партида на наемател  
 

         декларация /Образец 2/ 
   копие от договор за наем за наетите обекти 

*Прилагат се и всички изброени документи за промяна на партида. 
 
Забележка: Документи за промяна на партида на наемател не се приемат при наличие на 
задължения за ВиК услуги. 
 
 Уведомен съм, че върху новия собственик преминават всички права и задължения 
свързани с партидата. 

Декларирам, че съм съгласен/съгласна да получавам фактури на посочената ел. поща. 
Декларирам, че съм съгласен/съгласна посочените от мен лични данни да бъдат 

използвани от „В и К“ 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. 

Декларирам, че съм запознат с изискванията на чл. 30, ал. 2 във връзка с чл. 1 от Наредба 
№ 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и 
канализационни инсталации (обн. ДВ, бр. 53 от 28.06.2005 г.), като се задължавам да закупя и 
осигуря за своя сметка водомер/и с радио - модул за дистанционно отчитане и да осигуря 
достъп за пломбирането му на длъжностните лица на оператора. 

 
 
 
С уважение..................................................................... 
                    /подпис/ /печат на юридическо лице, ЕТ / 
 
Дата: ……………… 
 
гр. ........................... 


