
 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД – БЛАГОЕВГРАД 
2700 Благоевград, ул. “Антон Чехов” №3; тел. 073 884170; факс 073 884178; е-mail: vik_bl@avala.bg 

 
 

Регистрационен № …………………….................................................................................................... 
 

Ценоразпис ……………………..........                        Приел документите: …………………... (подпис) 

Фактура № …………………………...                        ………………………………….... (име и фамилия) 

От …………………………………….                        Дата: …………………………………….............. 
попълва се от служител в център за обслужване на клиенти 

 
ДО УПРАВИТЕЛЯ НА  

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД - ГР. БЛАГОЕВГРАД 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ЗА ПРОВЕРКА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ  

ЗА СГРАДНИ ВиК ОТКЛОНЕНИЯ 
 

(съгласно чл. 146, ал. 3 от Наредба № 4 на МРРБ/14.09.04 г., обн. ДВ, бр. 88/08.10.04 г., изм. и доп. бр. 70/03.09.2019 г.) 

 

 

Възложител:...................................................................................................................................................... 

Адрес за кореспонденция (гр./с.; общ.; обл.): ............................................................................................... 

ул. ..................................................................................................... № ........., вх. ........., ет. ........., ап. .........  

телефон за контакт: ......................................................................................................................................... 

 

или чрез пълномощник ...................................................................................................................................  

№ на пълн. .................................................., телефон за контакт: ................................................................. 

 

Относно проверка на инвестиционен проект за: 

 Водопроводно и канализационно отклонения 

 Водопроводно отклонение 

 Канализационно отклонение 

 

ЗА ОБЕКТ/ИМОТ: ........................................................................................................................................ 

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

с административен адрес (ако е определен):  

Населено място: ............................................................................................................................................... 

ул. .........................................................................................................................................., № ..................... 

ж.к./кв. .................................................................................................., бл. ......., вх. ......., ап. ......., ет. ........ 

 

Идентификатор на имота (съгласно данните от кадастралната карта и регистър): .............................. 

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

УПИ (парцел): ......................................, кв. ..................................., местност: ............................................. 

..........................................................................., земл. .....................................................................................  

 

Предоставени изходни данни и условия за присъединяване №: ............................................................ 

 

Прилагам необходимите документи: 

 Копие от издадени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград актуални изходни 

данни и условия за присъединяване 

 Инвестиционен проект за водопроводно и/или канализационно отклонения за имота (съгласно 

чл. 14б, ал. 2 и чл. 24) – 2 бр.  

mailto:vik_bl@avala.bg


 Инвестиционен проект за сградни ВиК инсталации и/или площадкови ВиК мрежи (съгласно чл. 

14б, ал. 3) – 1 бр.  

 Други: ......................................................................................................................................................... 

 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: С подписването на настоящето заявление долуподписаният/та декларирам, че съм съгласен/на предоставените от мен лични данни да 
бъдат събирани и обработвани от администратора „Водоснабяване и канализация” ЕООД – Благоевград във връзка с предоставяните услуги. 

Декларирам, че: 

• Личните ми данни отговарят на посочените в това заявление; 

• Собствеността отговаря на посочената в това заявление; 

• Известно ми е, че за вписване на неверни данни нося наказателна отговорност по Наказателен кодекс; 

• Са ми предоставени данните, които идентифицират администратора и неговия представител; 

• Запознат/а съм с целите на обработването на личните данни, а именно издаване на изходни данни / сключване на договор за присъединяване в 

съответствие с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 4/14.09.04 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК 

системи и Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от „Водоснабяване и канализация” ЕООД – Благоевград. 

 

 

 

 

 

 

Дата: ...................................       Подпис: ................................... 


