ТОПЛОКОНТРОЛ ООД

ЗАЯВЛЕНИЕ
за зануляване прогнозно количество топлинна енергия
От .....................................................................................................................................................................
(трите имена )
Адрес:.......................................................................................................................................................................
телефон за контакт: ............................................... email:........ ....................................................................
Желая да получавам изравнителната справка на електронен адрес. .......................................................
/при съгласие-подпис на абоната/
титуляр на партида с абонатен №
За отоплителен сезон 2021 / 2022г.
поради отсъствие от имота повече от 3 (три) месеца или .......................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
заявявам, че няма да ползвам топлинна енергия за отопление.
Информиран съм, че ще ми се начислява енергия за сградна инсталация в размер на...........kWh/ден.
Показанията на уредите за дялово разпределение са, както следва:
№ топломер/топлоразпределител

показание

№ топломер/топлоразпределител

1

5

2

6

3

7

4

8

показание

Заявявам прогнозно количество топлинна енергия за топла вода: ....................kWh/месечно
- баня - .........
показание водомер баня ................ m3 ...............бр лица
- кухня - .........
показание водомер кухня .............. m3
Съгласували:

трите имена

ап

телефон за контакт

подпис

Председател ЕС
Съседи:

1
2

Настоящото заявление се отнася за месечните начисления до изготвяне на годишната изравнителна справка.
Промяна на прогнозното количество топлинна енергия се приема, съгласно чл. 71, ал. 3 от Наредба за топлоснабдяването
№Е-РД-04-1 от 12.03.2020г, само при отчетени показания на уредите за дялово разпределение, отсъствие от имота за повече от
три месеца и съгласувано с председател ЕС и двама съседи.
Информиран съм, че в периода м. декември – м. януари следва да осигуря достъп за извънреден отчет и проверка на уредите
за дялово разпределение. Проверката се заплаща – 15,00лв и ще бъда уведомен на посочения email или с SMS. При неосигуряване на
достъп за отчет, ще бъдат приложени разпоредбите на т. 6.5 от Методиката към Наредба за топлоснабдяването.
Съгласно чл. 70, ал. 2 всички клиенти са длъжни да осигурят достъп за отчет на уредите в края на отоплителния сезон. По чл.
70 а, ал. 4 „Рекламации (възражения) по отчета на показанията на уредите, допълнителен отчет на уредите и рекламации
(възражения) по разпределението на топлинната енергия в изравнителната сметка за предходния отчетен период се извършват в
срок до 31 август. След изтичане на този срок не се приемат нови рекламации (възражения) за преработване на изравнителната
сметка.“

С настоящото заявление давам съгласието си личните ми данни да се използват само за услугата „дялово
разпределение“.
Дата:..........................
При подаване на заявлението се заплаща такса за обработка!

Абонат: .........................
(подпис)

