
 

 

 

До 

 Изпълнителния директор на 

 „Топлофикация София" EАД 

 ул. „Ястребец" № 23Б 

 София 1680 

 

З А Я В Л Е Н И Е – Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

От................................................................................................................................................................., 

 

ЕГН ......................................, регистрация по ДДС ………………………….. 
 

с постоянен адрес по документ за самоличност: гр. ......................., област .........................................  
 
ул./ж.к. „.....................................................................................” №/бл. ........., вх. ........, ет. ......, ап. ...... 

адрес за кореспонденция (в т.ч. за получаване на месечни съобщения за топлинна енергия):                      

 

ул./ж.к. „......................................................................................................................................................”  
 
№/бл. ..............., вх. .............., ет. .........., ап. ............, тел. ......................., е-маil ................................. 
 
Пълномощник...................................................................................................ЕГН……….........………. 

нотариално заверено пълномощно № ………..….. изд. на..….....…........… 

заверено от нотариус ……………………………………………………. 
 

г-н Изпълнителен директор, 
 
Желая да ми бъде открита партида за топлоснабден имот на адрес:  

ул./ж.к. „.............................................................” №/бл. ......., вх. ....., ет. ...., ап. ....... , съгласно Общите 

условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация  София” ЕАД на 

клиенти в гр. София. 

С настоящето заявявам, че съм съгласен и желая да получавам електронна фактура за посочения 

топлоснабден имот на посочения по-горе имейл адрес, като се отказвам от получаването на хартиена 

фактура       ДА/НЕ        
 
Представям: 

 Документи, удостоверяващи правото на собственост или вещното право на ползване.  

 Настанителна заповед или договор за наем и нотариално заверена декларация от собственика. 

 Друго......................................................................................................................................................

.. 
 

                                                                                                                                         (моля обърнете)                                                                               

Запознат(а) съм че: 

1. Дяловото разпределение на отчетената от топломера  в абонатната станция топлинна енергия 

между отделните имоти се извършва от фирма за дялово разпределение 

.........................................................................., съгласно избор на Общото събрание на етажната 

собственост. 

2. Мога да поискам междинен отчет на средствата за дялово разпределение, въз основа на който да 

бъде разделена изравнителната сметка. При непредставяне на нотариално заверен споразумителен 

протокол се задължавам с всички суми за топлинна енергия, възникнали след датата на смяна на 

собствеността на имота. 
 
 
Задължен(а) съм:  

1. В 30 (тридесет) дневен срок да уведомя чрез заявление Продавача за: 

- всяка промяна, свързана с индивидуализиращите ме данни;  

- промяна на собствеността, правото на ползване или прекратяване на наемен договор; 

- използване или предоставяне на имота или на част от него за извършване на стопанска дейност. 

2. Да  представя  нотариално  заверен  споразумителен  протокол с новия клиент за заплащане на  
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изравнителната сметка.  

 

 

Известно ми е, че за неверни данни в настоящото заявление нося отговорност, съгласно 

Наказателния кодекс. 

Известно ми е, че данните, които предоставям са лични данни по смисъла на Закона за защита 

на личните данни. Тези данни предоставям доброволно и давам съгласието си, 

„Топлофикация София” ЕАД да ги обработва, съхранява и предоставя на фирмата, 

извършваща дялово разпределение по договор, при спазване разпоредбите на Закона за 

защита на личните данни.  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


