
   ЗАЯВЛЕНИЕ за Административна помощ при откриване на индивидуални партиди 
(попълва се от инвеститор) 

„Софийска вода” АД,  Телефонен център: 0800 121 21, адрес: гр. София, Бизнес Център Интерпред Цар Борис, бул. Цар Борис III 
№ 159, ет. 2 и 3, www.sofiyskavoda.bg 

 
Попълва се от служител в Център за обслужване на клиенти 
 
Рег №……………………………………  Приел:………………………………………………….……   
Дата:………………………                                                                        /Име и подпис/ 
 
ОТ ИНВЕСТИТОР   
 
ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА: име, презиме, фамилия…………………………….…………………………………………………….………………………….….……..…….……………… 
 ТЕЛ:……................................................................................. 
 
ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ: наименование:…………………………………..…………………….…………………………………………….……….………..……………………………… 
ЕИК/БУЛСТАТ……………………………………………………………………                                                                       ТЕЛ:….…….……...………..…………………………. 
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ:…………………………………………………………………………………………………....……………  

 
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 
ГР./С…………………………………………….………………………………………………….., Ж.К………….…………………….…………………………………………….…….…..………... 
УЛ………………….………………………………………………………………….…………………….., №/БЛ………………., ВХ…………………, ЕТ……..…......, АП……..............… 
ТЕЛ:…………………………………..…………………. 

 
Относно: административна помощ при откриване на индивидуални партиди за заплащане на изразходваните 
количества питейна вода и предоставените услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчни води в обособените 
имоти на адрес: 

 
АДРЕС НА ИМОТА 
ГР./С…………………………………………….………………………………………………….., Ж.К…………………………………………………………………………………….……………... 
УЛ………………….……………………………………………………………………………..………….......…….., №/БЛ…………………., ВХОД/ВХОДОВЕ ………………….……….  
С БР. АПАРТАМЕНТИ /АТЕЛИЕТА…..………....…; БР. ОФИСИ………………………; БР. ГАРАЖИ……………………; МАГАЗИНИ…………………………………… 

 
Общ брой ползватели ………………..…..…  и партида на общия водомер с Клиентски № ………………………….………………… 

 
ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

1. Справка – площообразуване на сградата 
2. Разрешение за ползване на сградата 
3. Списък с данни на нови потребители за обектите в сградата: 

- Име, презиме и фамилия на собственик/ци на имота 
- ЕГН на собственик/ци на имота 
- Вх.№ на документ за собственост  
- Адрес на имота, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и брой ползватели 

4. Декларация за титуляр на партида при наемател/ползвател: 
- Лично присъствие……….....бр. 
- Нотариално заверени………….…. бр. 

          или 
Декларация за титуляр на партида при съсобствен имот ................................................................. .бр.  

5. Пълномощно за представителство…………………………………………. бр. 
6. Други………………………………………………….. 

 

Декларирам, че: 
-  получих екземпляр, запознат съм и приемам Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от 

„Софийска вода“ АД.  
-  получих екземпляр и съм запознат с Информация за поверителност и защита на личните данни на клиентите на 

„Софийска вода“ АД 
С настоящото заявление правя изрично искане за предоставяне на ВиК услуги в съответствие с чл. 62 от Закона за защита 
на потребителите. 
 

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


