
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА СЪГЛАСУВАНЕ / 

ПРЕСЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ / 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА 

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ ЗА 

________________________  

/битов/небитов/  

КЛИЕНТ 

КЪМ ТОПЛОПРЕНОСНАТА 

МРЕЖА НА ГР. СОФИЯ 

До  

Изпълнителния директор на 

„Топлофикация София” ЕАД 

ул. „Ястребец” № 23Б 

гр. София 

 

 

 

Информация относно етапите за завършване на сградата 

1. Предвиждана дата за подписване на акт 14 на сградата; Месец, Година  

2. Предвиждана дата за подписване на акт 15 на сградата; Месец, Година  

3. Предвиждана дата за  издаване на Разрешение за 

ползване или удостоверение за въвеждане в 

експлоатация на сградата; 

Месец, Година  

4. Издадено Разрешение за строеж на сградата; №, дата,от кого е 

издадено, категория на 

строеж 

 

 

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: 

 

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  издадено становище/съгласуван проект и сключен договор за присъединяване за: 

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

/изписва се точното предназначение на сградата / 

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

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

1. ПРОЕКТ за външно топлозахранване и АС;  

2. ПРОЕКТ за АС; 

3. ПРОЕКТ за изместване на топлопровод във връзка с инвестиционни намерения за            

строителство; 

4. ПРОЕКТ за подробен устройствен план; 

5. ПРОЕКТ за вътрешно отоплителна инсталация /ВОИ/; 

6. ПРОЕКТ за вътрешна инсталация за битово-горещо водоснабдяване /Част ВиК/; 

7. ДОГОВОР за присъединяване. 



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

/име и фамилия/ 

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

 номер     дата 

 

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

/име и фамилия/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ 

към 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА СЪГЛАСУВАНЕ / ПРЕСЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ / СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА 

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ ЗА 

ПО Т.1 – необходимо услови за съгласуване на външен топлопровод    

и АС е входирането съвместно с проектите по Т.5 и Т.6                Брой    

1. Проект ОВКХТТГ, предварително проучване, по 3 бр. остава за архив   

2. Проект СК, по 2 бр. остава за архив  

3. Проект Геодезия, по 1 бр. остава за архив  

4. 
Диск с приложените проекти, като част геодезия задължително в dwg 

формат и количествени сметки във формат excel, остава за архив 
 

ПО Т.2 

1. Проект ОВКХТТГ, предварително проучване, по 2 бр. остава за архив   

ПО Т.3 

1. Проект ОВКХТТГ, издадено становище, по 2 бр. остава за архив   

2. Проект СК, по 2 бр. остава за архив  

3. Проект Геодезия, по 2 бр. остава за архив - при необходимост  

4. 
Диск с приложените проекти, като част геодезия задължително в dwg 

формат, остава за архив 

 

ПО Т.4 

1. Проект за подробен устройствен план, по 1 бр. остава за архив  

ПО Т.5 

1. Проект Вътрешно отоплителна инсталация - 1бр. остава за архив  

ПО Т.6 

1. Проект ВиК на сградата, по 1 бр. остава за архив  

ПО Т.7 

1. 

Документ за собственост, право на ползване или право на строеж 

съгласно чл. 182 от Закон за устройство на територията (в случай на 

промяна на обстоятелствата около собствеността от датата на издаване 

на предварителното проучване ); 

 

2. Платена цена за присъединяване;  

3. 
Решение на 2/3 на собствениците на СЕС за присъединяване и за 

предоставяне на помещението за абонатна станция; 
 

4. 

Нотариално заверени пълномощни от собствениците, 

упълномощаващите лицето, което ще подпише договора. При липса на 

такива договорът се подписва от всички собственици / при повече от един 

собственик/. 

 

5.  Разрешение за строеж на сградата  

6. 

Нотариално заверени декларации за съгласие, че: 

- сградата да бъде присъединен към топлопреносната мрежа на гр. 

София 

- има цялостно изградени инсталации за отопление и БГВ; 

- ще ползва топлинна енергия ще се ползва за битови нужди. 

 

 

Дата:          Подпис: 

………………… 


