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ЗАЯВЛЕНИЕ № .................... / Дата: .......................... 

ЗА ПРОМЯНА НА ПРОГНОЗНИТЕ КОЛИЧЕСТВА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ 

 
От: ..................................................... ................................................................... Абонатен № в ТЕЦ: .................................... .................... 

/трите имена по партида/ 

Адрес: ...................................................................... .......................................................... .......................... Бл./№ ...........вх.......ап............ 

Телефон за контакт: ......................................................................   Мобилен:........................................................................ 

Електронна поща: ............................................................ ..................................................................................   
 

1. ДЕКЛАРИРАМ , че от месец ......................................... година 20 ................  поради: 

ще променя потреблението на топлинна енергия спрямо предходния отоплителен сезон, както следва: 

ЗА ОТОПЛЕНИЕ:     ЗА ТОПЛА ВОДА: 

ЩЕ УВЕЛИЧА  С: ..................... %   ЩЕ УВЕЛИЧА С: ................... % ............... /бр.хора/ 

ЩЕ НАМАЛЯ С: ..................... %   ЩЕ НАМАЛЯ С: ................... % .............. /бр.хора/ 

№ по ред 
№ на измерителен 

уред 
Показания 

 
№ по ред Фабричен № Показания 

1    Водомер 1   

2    Водомер 2   

3    Водомер 3   

4     

5     

6     

Топломер     

 

Забележка:  1. При изгаснал уред, за който клиентът не е информирал своевременно Бруната, заявеното няма да бъде 
взето предвид при изготвяне на изравнителната сметка. 
2. Заявка за неползване на топла вода се приема само при наличие на узаконени водомери. 
 

2. ЗАДЪЛЖАВАМ се по време на отоплителния сезон да осигуря достъп до имота за извънреден отчет на уредите и 

водомерите. Ако не бъде осигурен достъп до имота, Бруната ООД си запазва правото да възстанови базата за начисление от 

предходен сезон.  

 

3. ЗАДЪЛЖАВАМ се да осигуря достъп до имота за годишен отчет на уредите и водомерите .  

 

4. Давам своето съгласие личните данни, посочени погоре, да бъдат въведени в базата данни на Бруната ООД и да бъдат 

обработвани от нея за целите на услугата дяловото разпределение на топлинна енергия. 

 

ДЕКЛАРАТОР: ............................................ ................................................................................................. Подпис ............................... 

/ име, телефон/ 

ДОЛУПОДПИСАНИТЕ декларират, че са СЪГЛАСУВАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕТО: 

1. Управител/Председател на УС/Упълномощено лице на ЕС: ..................................................................... ................................  

Ап.№.................... Телефон ................................ Ел. поща ........................................................................  Подпис................................ 

2. Съсед от ЕС: Име:............................... .......................................... .............................................................................................................. 

Ап.№.................... Телефон .................................................... ...............    Подпис................................ 

3. Съсед от ЕС: Име:.................................................... ............................................ ....................................................................................... 

Ап.№..................... Телефон ...................................................................    Подпис................................ 

ЗАЯВЛЕНИЕТО ВАЖИ ДО ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ НА УРЕДИТЕ И НЕ МОЖЕ ДА ПОСЛУЖИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИЗРАВНИТЕЛНИ СМЕТКИ. 
  Извънредният отчет се заплаща допълнително. 

 отсъствие от имота за повече от 3 месеца и/или …………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

................

..........................................

........


