
„ВиК Паничище” – ЕООД, гр.Сапарева баня 

ул.”Германея”№1, тел.0707/22181 

 

РАЗРЕШАВАМ: 

УПРАВИТЕЛ:………………                                                                ДО 

                /инж.П.Василев/                                                                     УПРАВИТЕЛЯ  

                                                                                                                  на „ВиК Паничище”ЕООД 

                                                                                                                  гр.Сапарева баня 

Вх.№……../………………..г. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
От………………………………………………………………....................ЕГН………………………. 

живущ гр./с…………….……………......ул. ……………...…………………………………….№…….  

тел……………………………………… 

 Г-н Управител, 

 Моля да бъде извършена промяна в името на титуляра ……………… 

………………………………………….по партида  аб..№……………., водомер №............. ..... , за 

ползване на ВиК услуги с адрес: ………………………………………… 

………………………………………............................................................................................................., 

поради……………………………………………………………………………………………….............. 

като същата партида за в бъдеще ще се води на мое име. 

Представям: документ за собственост №………..том……..рег.№….....дело №….…/……..…г., 

 Удостоверение за наследници №…………/…………..г. или …………………………………………. 

Декларирам, че съм съгласен/а/ и приемам Общите условия за предоставяне на ВиК услуги 

на потребителите от „ВиК Паничище”-ЕООД, гр.Сапарева баня,  и се присъединявам към тях. 

Съгласен/на съм „ВиК Паничище”ЕООД, да съхранява и обработва личните ми данни, 

съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (EС) 2016/679, които 

предоставям във връзка с откриване, промяна или закриване на партида съгласно изискванията на 

чл.8 от Наредба № 4 от 2004г. на МРРБ и  чл.57, чл.59 и чл.61 от ОУ на ВиК оператора. 

Запознат/а съм с: 

- данните, които се събират от администратора, а именно – ЕГН, дата на раждане, три имена, пол, 

гражданство, номер на лична карта, държава издатeл на документа; 

- целта и средствата на обработка на личните ми данни; 

- доброволния характер на предоставянето на данните;  

- правото на достъп, на коригиране и допълване на събраните данни; 

- правото на изтриване на личните ми данни за в бъдеще; 

 - право на ограничаване на обработването на личните ми данни; 

 - право на възражение; 

Запознат/а съм и с вътрешната политика за техническите и организационни мерки във връзка 

със събирането, обработването и съхранението на лични данни. 

 

…………….201…г.                                                    С УВАЖЕНИЕ………………………….. 

гр.Сапарева баня                                                                                     /………………………./ 

Ф-ра №/дата…………………………………………………………….. 

Задълженията  по партида №………………………. са погасени. 

……………..20….г.                                                     Подпис на длъжностно лице………………. 

                                                                     /име и фамилия/   

 

 



„ВиК Паничище”-ЕООД, гр.Сапарева баня 

ул.”Германея”№1, тел.0707/22181 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
от ………………………………………………………………....................адрес 

………………………………………………………….. 
 

 

Декларирам съгласието си, на съсобственика/ците си, партида за ползване на 

ВиК услуги №……...............водомер № …………………… открита на името на 

..................................................................………………с адрес………………………… 

.........................................................., да бъде прехвърлена на……………................... 

........................................................................ЕГН……………………. .  
 

 

…………201...год.                           Декларатор:…………………….. 

гр. Сапарева баня                                         /……………………../ 

 
По партидата няма(има) задължения: длъжностно лице: подпис, длъжност.................................................. 

 
 


