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Топлина е твоя дом! 

ДОГОВОР 
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И С О Ц И А Д Н А Т / 

№ ...Шк 
СОФИЯ. , . , j i l t ВЯН 

ПРИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА СТОПАНСКИ НУЖДИ ОТ „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" АД 

НА ПОТРЕБИТЕЛИ В ГР. СОФИЯ ПО ЧЛ. 149, АЛ.1, Т.З ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА 

Днес, . !№().$.9.1. P.^Si , в гр.София се сключи настоящият договор между: 
I."ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД с адрес на управление ул."Ястребец" № 23 Б, тел.0700 11 111, факс 859 91 24, 
вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 831609046, 
представлявано рт Георги Беловски - Изпълнителен директор, наричано за краткост в договора "ПРОДАВАЧ" и 
И.КУПУВАЧ: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ] ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ 

Трите имена:, 

.ЕГН. 

Постоянен адрес по документ за самоличност. 

Адрес за кореспонденция: 

Наименование: Министерство на труда и социалната политика 
Представлявано от: Стоян Стоянов - Главен секретар и 
упълномощено лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП със заповед № РД 01-
567/08.08.2014 г. 
Акт за създаване 
Вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към 
Министерство на правосъдието с ЕИК 000695395, 
№ по ДДС BG 
Адрес на управление: гр. София 1051, ул. „Триадица" №2 
Адрес за кореспонденция: гр. София 1051, ул. „Триадица" №2 
тел. 02/8119 543, E-mail: www.mlsp.government.bg. 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: ПРОДАВАЧЪТ продава топлинна енергия с топлоносител гореща вода на КУПУВАЧА за 
топлоснабдявания имот, а КУПУВАЧЪТ я заплаща по еднокомпонентна цена, определена по предвидения в ЗЕ ред. 
АДРЕС НА ТОПЛОСНАБДЯВАНИЯ ИМОТ: 

1. ЖК „Красна поляна", бл.36 Б, ап.76, аб.№ 225685, код на платец П 001600 
2. ЖК „Изток", ул. „Райко Алексиев", бл.216, вх.1, ет.4, ап. №32, аб.№ 335812, код на платец П 001600 
3. ЖК „Изток", ул. „Пиер Дегейтър" №3, ап. 14, аб.№ 40327, код на платец П 001600 
4. ЖК „Красно село" бл.199, ап.59, аб.№ 423373, код на платец П 001600гр. 

АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФАКТУРАТА: 
гр. София 1051, ул. „Триадица" №2, 
Тел. 02/8119 54^факс 02/9884405 
МОЛ проф.д-р Йордан Христосков - министър 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: П в брой Щ платежно нареждане П директен дебит 
Банкова сметка на ПРОДАВАЧА BG48 SOMB 9130 1011 2533 02, BIC код SOMBBGSF, 

Общинска банка АД, ул. „Врабча" № 6. 

Банкова сметка на КУПУВАЧА 
Банка БНБ ЦУ. 

Банкова сметка на КУПУВАЧА BG 75 BNBG 9661 3000 1341 01, BIC код BNBGBGSD, 

Заплащането се извършва по реда на Наредба № 3 от 16.07.2009 г., а в случай на забава се дължи обезщетение в размер, 
определен в чл.86 от ЗЗД. 
КОЛИЧЕСТВОТО топлинна енергия за КУПУВАЧА се определя: 

за сграда-етажна собственост и сграда с повече от един клиент - от фирма „ ТЕХЕМ СЪРВИСИС" ЕООД /за имотите по 
т. 1, 2 и 3/ и „ПМУ Инженеринг" ООД /за имота по т. 4/, извършваща дяловото разпределение на топлинната енергия отчетена от 
общия топломер или съобразно представен протокол за разпределение; 
П за сграда самостоятелен потребител - по показанията на топломер; 

О за технологични нужди - съгласно спецификацията. 
ХАРАКТЕР НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО: D първа категория (с резервно захранване) ^ втора категория (без резервно захранване). 
КУПУВАЧЪТ прави възражения относно начислените суми, количеството и качеството на топлоснабдяването в 
Топлофикационен район„Изток" и „Земляне", тел. 070011 111 
При аварии КУПУВАЧЪТ информира денонощната служба на ПРОДАВАЧА на тел: 951- 51-96; 951-52-58. 
СРОК НА ДОГОВОРА: • пет години считано от .................или # з а срок от 1 /една/ година ^У.М)'№г, 
КУПУВАЧЪТ в сграда етажна собственост декларира, че е съгласен с общите условия за продажба на топлинна енергия за 
битови нужди от „Топлофикация София" ЕАД на клиенти в град София, като същите се прилагат за измерване, отчитане и 
разпределение на топлинната енергия в сграда етажна собственост. 
За всички случаи, неуредени в договора, се прилагат общите условия за продажба на топлинна енергия от "Топлофикация 
София" АД на потребители на топлинна енергия за стопански нужди в гр.София и Българското законодателство. 
Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до 
неговото тълкуване, неде^твТ!тадное.тчизпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в договор или 
приспособяването му/към ^ювр^йиикнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската 

Настоящият дог. ̂ вов^^5ст^Й^^й^едн1айбразни екземпляра по един зУ }*£Я|д|1}т^с^раците. 
ПРИЛОЖЕНИЯ: Ш 
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ПРОДАВАЧ: 

Георги Беловски 

Изпълнителен директор 

http://www.mlsp.government.bg


До Изпълнителния директор на 
„Топлофикация София" ЕАД 
ул. „Ястребец" № 23Б 
София 1680 

З А Я В Л Е Н И Е 

От Министерство на труда и социалната политика 

вписано в Търговския регистър с ЕИК 000695395 

Адрес на управление: гр. София, ул. Триадица № 2 , тел. 02/8119 443 

представлявано от: Хасан Ахмед Адемов - министър 

Пълномощник: 

пълномощно № .изд. на тел. 

Ф | т о п л о ф и к а ц и я 
I софия ЕАД 
Топлина в твоя дом! 

постоянен адрес по документ за самоличност 

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Триадица" № 2, тел.: 02/8119 443., факс: 

02/9884405, e-mail: www.mlsp.government.bg 

ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, 
Желая да сключа договор съгласно Общите условия за продажба на топлинна енергия за 
стопански нужди от „Топлофикация София" АД на потребители в град София, за 
топлоснабдявания имот на адрес: 
ЖК „Красна поляна", бл.36 Б, ап.76, аб.№ 225685, код на платец П 001600, 123 куб.м.; 
ЖК „Изток", ул. „Райко Алексиев", бл.216, ап. №32, аб.№ 335812, код на платец П 001600, 129 куб.м.; 
ЖК „Изток", ул. „Пиер Дегейтър" №3, ап. 14, аб.№ 40327, код на платец П 001600, 263 куб.м.; 
ЖК „Красно село" бл.199, ап.59, аб.№ 423373, код на платец П 001600, 204 куб.м. 

Известно ми е, че данните, които предоставям са лични данни по смисъла на Закона за 
защита на личните данни. Тези данни предоставям доброволно и давам съгласието си, 
"Топлофикация София" ЕАД да ги обработва, съхранява и предоставя на фирмата, 
извършваща дялово разпределение по договор, при спазване разпоредбите на Закона за 
защита на личните данни. 

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 
1. Документ, удостоверяващ право на собственост за топлоснабдявания имот. 
2. Нотариално заверено пълномощно (в случай, че документите се подават от пълнс 

Дата: МИНИСТЪР 

Съгласували: 

Финансов контрольор • Бистра 

Главен секретар - Стоян Стоян): 

Директор на дирекция ПООП -

-) Директор на дирекция БФ - СтанщйИра^Ц^ййдова 

' Изготвил: Гл.юрисконсулт - РадостЩимитрова 

Консултант - Атанаска Анрреева 

щник). 

http://www.mlsp.government.bg
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