ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ОТПУСКАНЕ НА
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА 72-ЧАСОВА
ТОПЛА ПРОБА НА
ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН
ТОПЛОПРОВОД И АС

До
Директора на ТР……....... при
„Топлофикация София” ЕАД
ул. „.............................” № ........
гр. София

ЗАЯВИТЕЛ /име/:...................................................................................................................................................
ЕГН/ЕИК:…….................................…………………………...……………………………...................................
В качеството си на собственик/преставляващ .......................................................................................................
Действащ с пълномощно №……………......……………………………………………………………..............
Седалище и адрес на управление/постоянен адрес: гр………..…………….., ж.к….....…………….…............
ул…………………………………………….…., бл…………….., вх………., ап…………........…………….....
Телефони за връзка:……………………………………..., e-mail:………………...……….……….………........

Уважаеми г-н Директор,
моля да бъде отпусната енергия за провеждане на 72-часова проба на присъединителен топлопровод и
АС за:
ОБЕКТ: ………………………………………………………………….………………………………...............
/изписва се точното предназначение на сградата /
Административен адрес:/ул., №/……………………………………..……..........................................................
УПИ, квартал, местност…………….........……………………………………………………….……….............
ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
1. Декларация за изпълнени вътрешно-отоплителна инсталация за отопление и инсталация за
битово горещо водоснабдяване съгласно одобрените проекти и е извършена хидравлична
проба на сградната инсталация за отопление;
2. Геодезическо заснемане на трасето на топлопровода преди засипване в цифров вид.
Заснеманите точки са разположени по горния ръб на двете тръби. Задължително се заснема:
всяка смяна на посоката на трасето, неподвижна опора, компенсатори и спирателен кран,
смяна на диаметъра на топлопровода, входни люкове на камерите и шахтите.
3. Екзекутивни чертежи-ситуация, профил и монтажен план подписани от строителен надзор,
строител, проектант-при настъпили изменения-по 2бр;
4. Паспорт на АС – за небитови клиенти, копие на паспорт на АС за битови клиенти служебно
изпратен до отдел „Развитие на ТПМ и АС, и кадастрално обслужване“;
5. Протокол и сертификат за извършени измервания заземяване и импеданс – получава се
служебно за клиенти ползващи ТЕ за битови нужди.
ЗАПОЗНАТ СЪМ ЧЕ:
- Представените с това заявление лични данни се използват за целите на неговата обработка
- Подробна информация може да бъде получена от служителите в Дружеството на адрес: гр. София, ул. „………….“ № …...
- За декларирането на неверни данни нося наказателна отговорност.

С уважение:…………………………………………
име и фамилия

Подпис:
Дата:

За „Топлофикация София“ ЕАД: ............………………………………………………………….............
/име и фамилия/
Платежен документ:………………………………........….,……………………………………….........
номер
дата
Получил:………………………………………………………………………………………………….....
/име и фамилия/

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният ……………………………....................................……...............................…….,
ЕГН...................................…………….................…..в качеството си на Упълномощен представител /
Управител на фирма ……………………..…………………….......................................................………
със седалище гр………..…………….., ж.к….....…………….…..........., ул …………………………..,
бл…………….., вх………., ап…………........…………….....

Декларирам, че:

Вътрешната инсталация за отопление и битово горещо водоснабдяване са изпълнени и
окомплектовани съгласно работните проекти, извършена е хидравлична проба на същите
инсталации, изградени са трасето и АС, която е свързана към инсталациите и имаме готовност за
провеждане на 72-часова топла проба.

Дата:

Декларатор:
(име, подпис, печат)

