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ЗАЯВЛЕНИЕ 
за проучване на техническите възможности и за сключване на 

предварителен договор 

 

ПРИЕЛ СЛУЖИТЕЛ: 
…………………………………. 

№ ……… ДАТА:… ……            … 

„ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА” ЕАД 

ЕИК 106006256 

Адрес: гр.Враца 3000 ул. „М.Горки” № 9  

тел.: 092/668 320 имейл: topincaso@gmail.com; www.toplo-vr.com 

ЗАЯВИТЕЛ                          лично                  с пълномощно №………….…../ …………………..                    
 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ…………………………………………………………………….……………………………… 

              /представител на живущите, възложител на новострояща сграда, самостоятелен потребител/ 

 

АДРЕС: 

ГР./С. …………………………………………………...  П.К….…… Ж.К.  ……………………………………………………. 

УЛ. ……………………………………………………...  № ……..…...БЛ …….…….ВХ ..…….…..ЕТ ..…...…АП…..……… 

ТЕЛЕФОН……………………………………………....  МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН……………………………………………… 

ИМЕЙЛ…………………………………………………. 

 

Моля да бъдат проучени условията и начина за присъединяването ни към топлопреносната мрежа 

на“Топлофикация – Враца” ЕАД гр.Враца.  

 

ПРЕДОСТАВЯМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

  Протокол от Общо събрание и нотариално заверено пълномощно, с което съм упълномощен  

   да представлявам съкооператорите си; 

 Данни за сградата и вида на сградните инсталации; 

 Документ за собственост, право на ползване или право на строеж;     

 Максимален топлинен товар по предварителни данни; 

 Режим на топлоснабдяване; 

    Документ за платена цена за проучване за присъединяване         ДА ;  НЕ 

 
   ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

ЗА ВПИСВАНЕ НА НЕВЕРНИ ДАННИ В ТОВА ЗАЯВЛЕНИЕ НОСЯ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО 

ЧЛ.309, АЛ. 1 ОТ НК 
 

 

Данните от заявлението са сверени от служител…………………………………  ПОДПИС…………………………… 

 

на „ Топлофикация-Враца” ЕАД с представените от заявителя документи. 
 

 

ЗАЯВИТЕЛ:………………………………………………………………………………….……………….......…      ПОДПИС…………………………… 

Име, презиме, фамилия 

Предоставените с това заявление данни се използват за целите на неговата обработка, в съответствие с изискванията на 
приложимата нормативна уредба за обработка на лични данни и вътрешно организационните документи на дружеството. Подробна 

информация можете да получите на www.toplo-vr.com 

http://www.toplo-vr.com/
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Разяснения към попълване на заявление за проучване на техническите 

възможности и за сключване на предварителен договор 

 

 

 Протокол от Общо събрание и нотариално заверено пълномощно, с което съм 

упълномощен да представлявам съкооператорите си.  

   При сгради етажна собственост да се представи  протокол от Общо събрание, проведено по 

реда на  Закона за собствеността. Избраното от Общото събрание лице договаря условията за 

присъединяване и подписва договори и всички необходими документи с „Топлофикация-

Враца” ЕАД. 

 

 

 Данни за сградата и вида на сградните инсталации:  

   Представят се екзекутиви за вътрешно отоплителна инсталация (ВОИ), ако има такава. При 

липса на ВОИ и проект се  прави описание на сградата. 

 

Пример: Сградата е … етажна, тухлена (др. материал), отопляема квадратура 

(кубатура), брой жилища. 

 

 

 Документ за собственост, право на ползване или право на строеж:  

   Прилагат се копия от Нотариални актове, Разрешение за ползване на сградата, а за 

новостроящи се сгради Разрешение за строеж.     

 

 

 Режим на топлоснабдяване:  

   Да се опише за какво ще се ползва топлинната енергия – отопление; битово горещо 

водоснабдяване (БГВ); отопление и БГВ. 

 

 

 Максимален топлинен товар по предварителни данни:  

   Заявява се топлинният товар, ако има проектни данни за него. 

 

 

 Документ за платена цена за проучване за присъединяване: 

   Прилага се копие от Квитанция. Към момента има утвърдена цена за проучване на 

техническите възможности за присъединяване към топлопреносната мрежа и за сключване на 

предварителен договор. Цената е 40 лева с ДДС. 
 


