
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗХОДНИ 

ДАННИ, 

СЪГЛАСУВАНЕ/ПРЕСЪГЛАСУВАНЕ 

НА ПРОЕКТИ 

ЗА ПРОУЧВАНЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И 

УСЛОВИЯТА ЗА 

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА СГРАДА ЗА 

                                                      НУЖДИ 
          /битови/небитови/  

До  

Изпълнителния директор на 

„Топлофикация София” ЕАД 

ул. „Ястребец” № 23Б 

гр. София 

 

 

ЗАЯВИТЕЛ /име/:.................................................................................................................................................... 

ЕГН/ЕИК:……......................................………………………………………...…………………………………..

В качеството си на собственик/преставляващ........................................................................................................ 

Действащ с пълномощно №…………………………………………………………………….............................. 

Седалище и адрес на управление/постоянен адрес: гр………..…………….., ж.к………………….……....…... 

ул……………………………………………….…., бл…………….., вх………., ап…………………........…......         

Телефони за връзка:…………………………………..., e-mail:……………….......….……….………………...... 

Уважаеми г-н Изпълнителен директор, 

моля да бъде предоставени изходни данни, съгласуван/пресъгласуван на проекти, за проучване на 

техническите възможности и условията за присъединяване за:  

ОБЕКТ: …………………………………………………………………….……………...........……….………… 

/изписва се точното предназначение на сградата / 

Административен адрес:/ул., №/………………………………………..……........................................................ 

УПИ, квартал, местност…………….........……………………………………………..........……...……..……… 

1. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗХОДНИ ДАННИ ОТНОСНО НАЛИЧИЕ НА               

ТОПЛОПРЕНОСНИ МРЕЖИ; 

2. ЗА СЪГЛАСУВАНЕ/ПРЕСЪГЛАСУВАНЕ НА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ; 

3. ЗА СЪГЛАСУВАНЕ/ПРЕСЪГЛАСУВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН; 

4. ЗА СЪГЛАСУВАНЕ/ПРЕСЪГЛАСУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ; 

(електро, телефонни и оптични кабели, ВиК, газификация и др.) 

5. ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И УСЛОВИЯТА ЗА                 

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА СГРАДА;  

6. СТАНОВИЩЕ С УКАЗАНИЯ ЗА ИЗМЕСТВАНЕ НА ТОПЛОПРОВОД. 
 

ЗАПОЗНАТ СЪМ ЧЕ: 

- Представените с това заявление лични данни се използват за целите на неговата обработка 

- Подробна информация може да бъде получена от служителите в Дружеството на адрес: гр. София, ул. „Ястребец” № 23Б. 

- За декларирането на неверни данни нося наказателна отговорност. 

С уважение:……………………………………………   Подпис: 

име и фамилия     Дата: 

За „Топлофикация София” ЕАД: ............…………………………………………………………............. 

/име и фамилия/ 

Платежен документ:………………………………........….,………………………………………......... 

 номер     дата 

Получил:…………………………………………………………………………………………………..... 

/име и фамилия/ 
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ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ 

към 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗХОДНИ ДАННИ / СЪГЛАСУВАНЕ / ПРЕСЪГЛАСУВАНЕ НА 

ПРОЕКТ / ПРОУЧВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И УСЛОВИЯТА ЗА 

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 

ПО Т.1           Брой  

1. 
Подробен устройствен план /ПУП/, План за регулация и застрояване 

/ПРЗ/, Виза за проектиране; 
 

2. Скица на имота  

3. 
Други графични материали указващи недвусмислено обхвата на 

исканите изходни данни. 
 

ПО Т.2 

1. 
Копие на виза издадена от общинска администрация съгл. чл. 140 от 

Закона за устройство на територията - 2 бр. 

 

2. 
Предишно съгласуване от „Топлофикация София” ЕАД (в случай на 

пресъгласуване); 

 

ПО Т.3 

1. 

Устройствен план – в графичен и цифров вид съгласно изискванията на 

чл. 116а и обем съгласно чл. 117 от Закона за устройство на 

територията; 

 

2. 
Предишно съгласуване от „Топлофикация София” ЕАД (в случай на 

пресъгласуване); 

 

ПО Т.4 

1. Инвестиционен проект по водещата част (електро, ВиК, тел., газ. и др.);  

2. 

Част “Геодезия” към инвестиционния проект (трасировъчен план) в 

хартиен и цифров вид съгласно чл. 144 от Закона за устройство на 

територията. 

 

ПО Т.5 

1. 

Документ за собственост, право на ползване или право на строеж 

съгласно чл. 182 от ЗУТ или други документи, на основание на които 

владее или държи обекта; 

 

2. 

Виза /скица/ за проектиране, със съгласувана от „Топлофикация София” 

ЕАД – 1 бр. цветно копие и характеристика на присъединявания обект, в 

т.ч. според характера на потреблението – I-ва или II-ра категория; 

 

3. 

Максимален топлинен товар по предварителни данни или по проект: 

  - за отопление:………………………………….......кВт; 

  - за битово горещо водоснабдяване:.……………..кВт; 

  - за други нужди:.…………………………………..кВт; 

  

4. 
Място на абонатната станция, указано в архитектурния план на сградата 

/чертеж на нивото на абонатната станция/; 

 

5. 
Документ за платена цена за проучване на техническите условия за 

присъединяване на сградата към топлопреносната мрежа на град София; 

 

6. 
Документи относно работата на собствените резервни източници на 

клиентите (в случай, че характерът на потреблението е първа категория); 

 

7. 
Нотариално заверено пълномощно (в случай, че документите се подават 

от упълномощен представител); 

 

ПО Т.6 

1. 
Документ за собственост, право на ползване или право на строеж, 

съгласно чл. 182 от ЗУТ 
 

2. 
Несъгласувана виза за проектиране или ПУП С „Топлофикация София” 

ЕАД 
 

Дата:          Подпис:  

   …….…… 


