ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ № …………./……..…… 20……г.
за намаление на прогнозен дял за отопление
От…………………………...……..…………………...……………................… Аб.№ ………………. ,
Адрес .................…...……………………...…………...…….…, № …………., Вх. ……. , Ап. …....…,
Телефон (мобилен)……………………………………. Ел.поща………………………………………..
Декларирам, че през отоплителен сезон 2018/ 2019г. поради отсъствие от имота не по-малко
от три месеца и …………………………………………………………………..……...
/други причини за промяна, ако има такива/

 ЗАЯВЯВАМ НУЛЕВА КОНСУМАЦИЯ /задължително се попълва Заявление - бланка от 2 стр./
 ЩЕ ИЗКЛЮЧА(няма да ползвам) …....…бр. от общо ……………. бр. отоплителни тела:
№ на топлинен
разпределител

Помещение

Показание към
.......... .............г.

Попълва се от служебно лице:

Разпределена енергия
за отопление имот
през предходен
от.сезон (17/18)
Намаление спрямо
предходен сезон

................
МВтЧ

....................
%

Долуподписаният............…………....................................................……………….…………………................ титуляр
Декларирам, че:
1. Се задължавам да осигурявам достъп за проверка на отоплителната инсталация и водомери в имота.
2. Съм уведомен, че настоящото заявление не може да послужи за изготвяне на годишна изравнителна сметка и ще
осигуря достъп за отчет и проверка след края на отоплителения сезон.
3. Предоставям съгласието си Нелбо ЕАД – администратор на лични данни с идент.номер 0049448, в качеството си
на топлинен счетоводител да ми изпраща информация относно отчети, справки, търговски съобщения и друга
информация, касаещи предоставяните услуги по дялово разпределение.
4. Заявявам желание да получавам изравнителна сметка за горепосочения имот само в електронен формат на
електронен адрес: ..................................................................................................................... .

Дата: ………………………..

Декларатор: ……............…...…

Долуподписаните заявяват, че са информирани относно причините и резултата от гореописаната
промяна на прoгнозното количество топлинна енергия на потреблението:
1/ Домоуправителят/ Председател на управителния съвет на етажната собственост/ Упълномощено лице:
………………………………....……............ Ап.№……Подпис: …………Тел.…...…....………Ел.поща:…......................
2/ Съсед: ………………….................…..…Ап.№…….Подпис: …………Тел. …….…....……Ел.поща: …......................
3/ Съсед: …………………..........……….… Ап.№…… Подпис: …………Тел. ……...…....… Ел.поща: …......................
Заявления без подпис от Домоуправител/УЛ и двама съседи не се обработват!
Заявлението е изготвено съгласно Наредба 16-334 за топлоснабдяването промяна от 01.06.2014г с ДВ 94/ 29.10.2013г.
При подаването се заплаща такса за обработка.

СТР.2
ОТ ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за намаление на прогнозен дял за отопление

ЗАЯВЛЕНИЕ
за контролен отчет на уреди за дялово разпределение
От…………………………...……..……………………………………………………………….......…
Заявявам контролен отчет на уреди за дялово разпределение на имот с Аб.№ ……………………
на ........................................ от ........................................ .
За напомняне желая да бъда известен чрез:
 Е-мейл:

……………………...……..………………………………

 Тел:

……………………...……..………………………………

.....................................
/подпис на заявителя/

