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До Изпълнителния директор на
„Топлофикация София" EАД
ул. „Ястребец" № 23Б
София 1680

З А Я В Л Е Н И Е

От ......................................................................................................................................................................
    

вписано в Търговския регистър с ЕИК.……….……акт за създаване ………………….………...………

Адрес на управление:………………………………………...................………тел. ..................................

представлявано от:......................................................................................................ЕГН…….........……….

Пълномощник ............................................................................................................ЕГН……....………….
                                                     

пълномощно № ……….….. изд. на..…………… тел. ..............................., e-mail ......................................

постоянен адрес по документ за самоличност………….....…………................................………………. 

Адрес  за  кореспонденция:……………….................................................................…………...………

тел.: ................................., факс: ...................................................... e-mail ....................................................

ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
Желая да сключа договор съгласно Общите условия за продажба на топлинна енергия за стопански
нужди от „Топлофикация София” АД на потребители в град София, за топлоснабдявания имот на
адрес:……………………………………………....……………………, пълен отопляем обем на имота
по проект ……………..куб. м, абонатен номер……………………., код на платец………..………….

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.

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
1. Регистрация на фирма в Търговския регистър/съдебно удостоверение.
2.  Документ,  удостоверяващ  право  на  собственост,  вещно  право  на  ползване  или  наемно
правоотношение за топлоснабдявания имот.
3. Писмено съгласие (Декларация) от собственика или притежателя на вещно право на ползване на
имота да бъда купувач на топлинна енергия за определения срок.
4. Нотариално заверено изрично пълномощно или копие на генерално пълномощно (в случай, че
документите се подават от пълномощник).
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5.  Съгласие  за  незабавно  инкасо  (при  желание  за
заплащане  на  топлинната  енергия  чрез  незабавно
инкасо).

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

Д Е К Л А Р А Ц И Я

От.................................................................................................................................................................... 
юридическо или физическо лице, търговец

собственик на топлоснабдявания имот на адрес…………………………………………………..…….. 

представлявано от................................................................................................. ЕГН................................. 
име, презиме, фамилия

постоянен адрес по документ за самоличност………………………………….………..…….………….

Адрес на управление:....................................................................................................................................

ЕИК …. ........................., ДДС №…..............................., тел. ..................................., факс……..……….. 

Адрес за кореспонденция:…………………………..……………………………………………………..

тел.: .................................................., факс: ................................

Давам съгласието си .................................................................................................................................... 
юридическо лице, търговец, физическо лице

да бъде купувач на топлинна енергия за срока от ……………………….. до…………….………….

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:...........................
       печат


