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Вх.№ До 
Изпълнителния директор на
„Топлофикация София” ЕАД
ул. „Ястребец” №23Б

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ЗА ВКЛЮЧВАНЕ  НА КЛИЕНТИ КЪМ „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД ЗА НЕБИТОВИ  /

БИТОВИ  НУЖДИ

ЗАЯВИТЕЛ: 

Фирма/упълномощено лице:…………………………………………………………………...

ЕГН/ЕИК.......................................................................................................................................

Адрес:…………………………………………………………………………………………....

Телефони за връзка:………………………..., e-mail:…………………………………...…….

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТА: 

Административен адрес на обекта: ………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………….

Обект/квартал,УПИ,парцел/:……………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………….

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:

1. Документи по опис, съгласно приложение към Образец 20.

Дата: Подпис:

Приел документите: 
/ име и фамилия /

 Подпис:

Проверили:
За отдел  „Обслужване на клиенти” ………………………………………………………………..
За отдел  „Геодезия и подземен кадастър”………………………………………..………………..
За отдел   „Развитие на ТМ и присъединяване на нови клиенти”………………………………..

Приложение  към
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Документация  за  сградата  на  адрес:…………......................................................................…
………………….......................................................................................................…...................м.
…………………кв……………………УПИ…………………………………………………

Документацията съдържа:

1. Предварително проучване.
2. Предварителен договор за присъединяване.
3. Окончателен договор за присъединяване с приложения:
 Разрешение за ползване на сградата.
 Разрешение за строеж на присъединителен топлопровод и абонатна станция.
 Акт  образец  2а  за  откриване  на  строителна  площадка  за  обект   присъединителен

топлопровод и абонатна станция.
 Заповедна книга за обект на присъединителен топлопровод и абонатна станция.
 Акт образец 15 за обект на присъединителен топлопровод и абонатна станция.
 Акт образец 16. за строеж на присъединителен топлопровод и абонатна станция.
 Разрешение за ползване на външен топлопровод и абонатна станция.
 Доклад на независимия строителен надзор  до ДНСК.
 Удостоверение от Дирекция „Териториално планиране” на Столична община.
 Инвестиционен проект за топлоснабдяване – част Строително конструктивна, част Пътна

и част Временна организация на движението /с количествени сметки/.
 Техническа документация /паспорт/ на АС.
 Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено за представител на СЕС.

4. Протокол с решението на Общото събрание на етажната собственост за  присъединяване 
на  клиентите в сградата, съдържащ:

4.1.  Избор на Управител (Упълномощено лице /УЛ/) на етажната собственост (ЕС);
4.2.  Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява 

собствениците или титулярите на вещно право на ползване в сграда-етажна 
собственост;

4.3.  Договор между ЕС и УЛ, ако УЛ е фирма за управление на ЕС; 
4.4.  Избор на лице, извършващо дялово разпределение на топлинната енергия
4.5.  Декларация от УЛ, че уредите за дялово разпределение са монтирани и 

пломбирани в цялата сграда или служебна бележка от фирмата за дялово 
разпределение. 

4.6.  Лице, което да бъде инструктирано и обучено от топлопреносното предприятие за 
допълване на сградната инсталация и да съхранява ключа за абонатната станция.

4.7.  Решение по чл. 29, ал. 3 от НТ или декларация на собственика или ползвателя за 
безвъзмездно предоставяне на помещение за абонатна станция  

5. Договор на ЕС с фирма за топлинно счетоводство за извършване на услугата дялово 
разпределение.

6. Архитектурни чертежи за сградата на електронен носител.
7. Списък на потребителите на топлинна енергия в сградата – образец 21.
8. Акт за разпределение на отопляемите обеми по проект в сградата – образец 22.
9. Заявление - декларация за откриване на партида на потребители, ползващи топлинна енергия за 

битови нужди – образец 23.
10. Заявление за сключване на договор – образец 24.
11. Договор при общи условия за продажба на топлинна енергия за стопански нужди – образец 25.
12. Заплатена цена за откриване на партида.


