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ДО   

УПРАВИТЕЛЯ  

НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД  

ГР. БЛАГОЕВГРАД  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ  

за предоставяне на услугата „Електронна фактура”    

  

От........................................................................................................ /ЕИК..............................                                                       
юридическо или физическо лице, търговец   

Представител/пълномощник:....................................................................................................  

  

Адрес/седалище на управление:……………….......…...………...........................................  

 e-mail 

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

В качеството ми на:  □ собственик      □ наемател           □ друго  

  

на имот с адрес...........................................................................................................................,  

  

абонатен № ........................................................... тел. .............................................................,   

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,  

С настоящото заявявам, че съм съгласен и желая да получавам електронна 

фактура за посочения водоснабден имот на посочения имейл адрес, чрез системата 

Efaktura.bg, като се отказвам от издаване и получаване на фактура на хартиен носител.   

 Писмено ще уведомя „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Благоевград в 

случай, че желая да променя начина, по който да се информирам за месечната ми сметка 

за предоставени ВиК услуги.  

Декларирам истинността на заявените данни и ми е известна наказателната 

отговорност, която нося за деклариране на неверни данни.   

Съгласен/на съм заявените с настоящата Декларация лични данни да бъдат 

обработвани от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Благоевград, съгласно Закона 

за защита на личните данни, Европейският регламент за защита на личните данни (EU  

2016/679 – GDPR) и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация.  

   

  

 Дата: ……… / ......…. / 20.... г.                                  С уважение:………………………..  

  

/подпис, име и фамилия/  
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УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,  

  

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД – БЛАГОЕВГРАД 

предлага нов начин за получаване на месечните Ви фактури чрез системата 

Efaktura.bg.  

Системата дава възможност на потребителите безплатно да получават, 

преглеждат, потвърждават получаването на електронни документи.  

 Електронната фактура е документ, подписан с валиден електронен подпис и е 

напълно равностойна на съответния хартиен носител. Електронните фактури, 

представяни чрез системата на Efaktura.bg, отговарят на изискванията на Закона 

за електронния документ и електронния подпис, Закона за счетоводството и Закона 

за ДДС.  

За получаване на електронна фактура е необходимо да ни предоставите 

валиден електронен пощенски адрес (email), който ще служи за 

индивидуализирането Ви и за достъп до потребителския Ви профил в системата 

Efaktura.bg  

Е-мейла може да заявите писменно на каса на „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД.  

  

  

  

  
Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данн,  

Европейският регламент за защита на личните данни (EU 2016/679 – GDPR) и нормативните 

актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с 

предоставяне на ВиК услуги.  

  

  

  

  

  

  

  

Приел документите: ....................................(подпис)   
  
Име, фамилия: .......................................................... Дата:.......................... 20.......г.    

  


