
„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 1/2019 

________________________________________________________________________________________ 
 
 
ДО        Платено…………….……/……….............. 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР                                      ф-ра №                 дата 
НА „В и К” ЕАД гр. БУРГАС            

Вх. №............................../20.........г.    ОДОБРИЛ: ………..................................... 
        Дата:……………………….......................... 
     ЗАЯВЛЕНИЕ 

ПРОУЧВАНЕ НОВ АБОНАТ /ЗА ОТКРИВАНЕ 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 да бъде извършено проучване на нов абонат / за откриване на партида / 
за обект: .............................................................................................................................................. 
адрес:.................................................................................................................................................... 
намиращ се в УПИ...................... кв. № ........... имот №.......................ПИ................................... 
Прилагам:                                                                             брой водомери:……………………… 

1. При откриване на партида за временно захранване 
 скица на имота , съгласувана с Дружеството 
 копие от документ за собственост 
 копие на предварителен договор или изх.№ на издадени от“ ВиК“ ЕАД гр. Бургас актуални 
изходни данни.................................. 
 ситуация с външни ВиК връзки, съгласувана с Дружеството 
 разрешение за строеж 
 документ за платена такса за проучване и откриване на партида 
 чертеж от съгласуван водомерен възел или водомерна шахта /за водопроводи, монтирани при 
водопроводни отклонения/ 
 

2. При откриване на партида за постоянно захранване  
 скица на имота, съгласувана с Дружеството 
 копие от документ за собственост 
 копие на предварителен договор или изх.№ на издадени от“ ВиК“ ЕАД гр. Бургас актуални 
изходни данни.................................. 
 ситуация с външни ВиК връзки, съгласувана с Дружеството 
 при съсобственици/съпружеска съсобственост – Споразумение /Образец 7/ или 
     Споразумителен протокол /Образец 8/ 
 разрешение за строеж 
 документ за платена такса за проучване и откриване на партида 
 чертеж от съгласуван водомерен възел или водомерна шахта /за водопроводи, монтирани при 
водопроводни отклонения/ 
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http://vik-burgas.com/uploads/documents/page/67/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D1%81%D1%8A%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82.pdf
http://vik-burgas.com/uploads/documents/page/67/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf


3. При откриване на партида на наематели  
 копие от документ за собственост  
 декларация-съгласие /Образец 2/, нотариално заверена от собственика на имота по чл. 2,ал. 3   
от Общите Условия. В случай на съсобственост, декларация се представя от всеки един от    
собствениците 
 копие от договора за наем за наетите обекти 
*Прилагат се и всички изброени документи за откриване на партида по т. 2 
      4. При откриване на партида за индивидуален подотчетен водомер: 
 копие от документ за собственост 
 справка по образец  11 /само за етажна собственост/ 
 копие на удостоверение за въвеждане в експлоатация /разрешение за ползване 
 споразумение /Образец 7/ 
 документи за заплатени такси по утвърден ценоразпис 
Забележка:  

• При необходимост Дружеството има право да изиска допълнителни документи; 
• При подаване на документите клиентът не трябва да има просрочени задължения към    

„В и К“ ЕАД гр.Бургас. 
►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 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. ........................... 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
РЕЗУЛТАТ  СЛЕД ПРОУЧВАНЕ: 

Техник……………………………………………………………………………декларирам, 
че водомерът/ите е/са монтиран/и съгласно изискванията на Наредба № 4/14.09.2004 г.   
Водомерна шахта:       отговаря              не отговаря  на изискванията 
Водомер № 
 

Пломба № Показание Вид водомер Местоположение         на 
имота в сградата 

............................... 
 отговаря     
 не отговаря  на 
изискванията          
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............................................. 
............................... 
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................м3 
 

 
........................... 
 

.............................................

.............................................

.............................................

............................................. 
Дата: ...................................... 
Техник:…………...................               За собственика:........................................                    
            /име,фамилия/                                                         /име,фамилия/  
 
Подпис:……………………...                                   Подпис:……………………..................... 
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Дата: ...................................... 
Техник:…………...................               За собственика:........................................                    
            /име,фамилия/                                                         /име,фамилия/  
 
Подпис:……………………...                                   Подпис:……………………..................... 
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