БРУНАТА БЪЛГАРИЯ ООД

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ТОПЛИННО
СЧЕТОВОДСТВО С ТОПЛОМЕРИ KAMSTRUP

Сигнатура:

ОД 07.01.02.09

Версия №

01

ПРОТОКОЛ № ...................................................
Днес, ........……...... в гр. София, между собствениците в сграда-етажна собственост на aдрес:
.............……..........…….............…......……. .....................………………….., потребители на топлинна
енергия от Топлофикация ………..............…….. се състоя Общо събрание при следния дневен ред:
1. Избор на фирма Бруната България ООД за извършване на услугата дялово разпределение.
2. Сключване на договор с фирма Бруната България ООД за:
- доставка и монтаж на индивидуални топломери KAMSTRUP ……….........…………… ;
- доставка и монтаж на термостатични вентили тип ……………...........……………......…;
- избор на вариант за отчитане на измерителните уреди и извършване на услугата “топлинно
счетоводство”;
3. Избиране на пълномощник, който:
- да представлява интересите на собствениците пред Бруната България ООД;
- да предоставя на Бруната България ООД необходимата информация за правилното
разпределение на разходите за топлинна енергия.
На събранието присъстваха ……………. от всички ………….. собственици на имоти в сградата.
След проверка на кворума, установяване легитимността на събранието при спазване изискванията на
действащите нормативни актове и направените разисквания по дневния ред, Общото събранието взе
решение за следното:
1. Избира фирма Бруната България ООД за извършване на услугата дялово разпределение.
2.
-

Да се сключи договор с фирма Бруната България ООД за :
доставка и монтаж на индивидуални топломери тип ………………………………. ;
доставка и монтаж на термостатични вентили тип ……………….........……………;
прекъсване на топлозахранването в имотите извън топлинното счетоводство;
отчитане на измерителните уреди и извършване на услугата “топлинно счетоводство”
.................................;

3. По точка 3 собствениците упълномощиха лицето ...............………...................
.........................................................................................…., ЕГН.................................……, адрес за
кореспонденция .……...……………………………….…………, тел. …................………… да
представлява собствениците пред Бруната България ООД, да предоставя на Бруната България
ООД необходимата информация за правилното разпределение на разходите за топлинна
енергия и да получава от Бруната България ООД всички необходими документи съгласно
Наредба за топлоснабдяването.
Настоящият протокол се изготви в три еднообразни екземпляра – по един за архива на Общото
събрание, за Бруната България ООД и за Топлофикация ..............................
Писменото съгласие на собствениците по взетото на Общото събрание решение е дадено в приложения
списък и е неразделна част от настоящия протокол.
Председателстващ събранието:

………………….........………………........…………/име и подпис/;

Секретар - протоколист:

…………..………………………………….............../име и подпис/;
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Абонатен №

Топломер ПОДПИС
брой
/собственик/

