ДЕКЛАРАЦИЯ
За ползване на БИТОВО ГОРЕЩА ВОДА (БГВ) от битови и стопански потребители в
сграда-етажна собственост (СЕС),
Ние собствениците на имоти в сграда-етажна собственост (СЕС) на адрес :
ул./кв. ………………………..……………………………………, N/Бл. ……………., Вх. ………….
С подписите си декларираме следното :
1. Желаем да се извърши обследване на вътрешната инсталация за БГВ, за което ще осигурим
достъп до всички имоти.
2. При необходимост от извършване на ремонти по вътрешната инсталация, ще осигурим
средства за: материали и водомери. Вложеният труд да бъде от “Топлофикация – Сливен” ЕАД.
3. В имотите, в които няма да се ползва БГВ, да бъде прекъсната връзката между сградната
инсталация за БГВ и отклонението към имота, чрез отсъединяване на водомерите и затапване.
4. Ние желаещите за ползване на ОВ и БГВ и положили подписите си по- долу, се съгласяваме с
начина на разпределение на потребената от сградата топлинна енергия и ще я заплащаме в
законноустановения срок.
5. Запознати сме с Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от
“Топлофикация – Сливен” ЕАД на потребители в гр. Сливен.
6. При възникване на течове, вследствие дефект на вътрешната инсталация, поемаме

изцяло за наша сметка евентуалните щети.
Вход,
Ап.
N,
Стоп.

Трите имена на собственика на
апартамента / стопанския имот
по документ за собственост

ЕГН

N и дата на
нотариалния
акт

Желание за присъединяване и ползване
на топлоенергия за БГВ

ДА
Подпис

НЕ
Подпис

Подписите са събрани и положени пред Упълномощеният от нас представител (УП)
УП – г-жа/г-н ……………………………………………………………., ЕГН ………………………..,
лична карта N ……………………….от ……………………г, издадена от …………………………...,
с адрес : ул./кв. …………………………………., N/бл. …………, вх. ……, ап. ……, гр. Сливен,
тел……………………………………., който декларира, че подписите са положени лично от всеки,
без насилие и съм запознат/а с наказателната отговорност по чл.313 от НК за даване на невярна
информация, за което собственоръчно се подписвам :
Подпис : …………………………………

Дата : ………………………г.

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ – СЛИВЕН”ЕАД
ГР.СЛИВЕН

ЗАЯВЛЕНИЕ
От…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
Тел. за връзка……………………………………………………..
Господин Директор,
Желаем, да бъде възстановено топлоподаването към вътрешната
инсталация за битова гореща вода (БГВ) на адрес:
…………………………………………………………………
Прилагаме декларация с имена и подписи ………… бр.
Надяваме се, че молбата ни ще бъде удовлетворена.

С уважение:
…………………….

