
ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР                Вх.№ ........................... /........................г. 
НА “В и К ДОБРИЧ” АД 
ГР. ДОБРИЧ 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ УЛИЧНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА  

 

 
от …………………………………………………..............................................................………………………………………………. 

/трите имена или фирма/ 

със седалище гр. /с/ .............................................., ул. ..................………………..........…................... № ......., 
БУЛСТАТ № /ЕГН/ .......................................……, Данъчен № /л.к. №/…....................................................., 
адресна регистрация на обекта ......................………….............................................................................., 
представлявано от ……………......................................................................................................................., 
тел: ................................................., ел. поща: ................................................................................... . 
 
     УВАЖАЕМИ Г-Н ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, 

 
     Моля да ми бъде издадено Р А З Р Е Ш Е Н И Е  за присъединяване към уличаната водопроводна 
мрежа на гр./с/ …………......................………... ул. ………................................................…………………… № ........ 
в кв. .............................…………………..................................................................................................…………… . 

/посочва се мястото на парцела (стопанския двор) за водоснабдяване/ 

 

     За измерване и заплащане на изразходваната вода да ми бъде монтиран и пломбиран водомер 
във водомерна шахта /или помещение за водомера/, коя/е/то се задължавам да изградя с капак и 
ключ, да я стопанисвам и зазимявам. 
     Известно ми е, че: 
     1. Преди започване на изкопните работи с цел изграждане на водопроводното отклонение 
трябва да предоставя  «Разрешение за прокопаване» от съответната община. 
     2. След изграждане на водопроводното отклонение и арматурно-водомерния възел съм длъжен 
да сключа договор с ВиК Дружеството за доставка на вода за питейно-битови /за промишлени/ 
нужди, съгласно изискванията на Наредба № 4/2004 г. на МРРБ и да уведомя писмено „В и К 
Добрич” АД гр. Добрич за всички допълнително настъпили промени по фирмената данъчна 
регистрация, наименованието, адреса, номера на банковата сметка и други свързани с търговската 
регистрация на фирмата. 
 
     За целта представям: 
     1. Скица на парцела, издадена на …………....……. / 20 ….... г. от Техническата служба на  
         Община …………………….......................………, Област Добрич; 
     2. Строително разрешение № ……………...…….. от …………………….. / 20 ..….. г.; 
     3. Нотариален акт на имота; 
     4. Проект по част ВиК /съгласуван с дружеството/. 
     Декларирам, че съм съгласен посочените от мен лични данни да бъдат използвани от „В и К 
Добрич“ АД гр. Добрич, във връзка с предоставяне на В и К услуги.  
 
 
Дата: ……….……... / 20….... г.    С уважение: ……….............……………..   

 

гр./с/ ……........…………………….                                       /име, фамилия и подпис/ 


