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Обработката се извършва след заплащане на цена от 6,00 лв. с ДДС.                          

З А Я В Л Е Н И Е  Вх.№ ………………………/ ………………... за промяна на прогнозно количество енергия  
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от ................................................................................................................................................................................................................................................  

            (имена на титуляр на партидата в Топлофикация София ЕАД) 
№ инсталация 4000........................................  за имот на адрес: София,  

ул./ж.к. ............................................................................................................................................................................ бл.№ ……… вх. ……ап. …….  

Декларирам, че имам сключено споразумение с Топлофикация София ЕАД за равни вноски  

Декларирам, че поради отсъствие жилището ще е необитаемо от …………... 20..... г. до ………… 20..... г. 

Друга причина за намаление/увеличение на прогнозата …………………………………………………………………………….…. 

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

 Заявявам % промяна на енергията за отопление спрямо предходния сезон ..................% 

 Заявявам месечен разход за топла вода …….м3 (само при наличие на узаконени и годни водомери за топла вода) 

 Заявявам начин на плащане  

Заявлението важи само за текущия отчетен период. Известно ми е, че след края на всеки отоплителен период трябва да оси-

гурявам достъп за отчет/ проверка на отоплителните тела и водомерите.  

 Отчет на уредите в имота към датата на подаване на заявлението / само за клиенти с визуален отчет на разпределителите/ 

апартаментния/те топломери/: 

помещение № уред/ пломба показание  помещение № уред/ пломба показание  

   
   

   
   

   
   

След изравнителна сметка прогнозните количества енергия се актуализират от Техем съгл.чл.71 от НТ. 
 

Подпис: .............................................    тел. ............................................ (на клиента)  Дата ................................ 
 
Увеличаването на прогнозното количество се удостоверява само с подпис на титуляря на партидата. 
 
При зануляване/намаляване на прогнозното количество енергия, достоверността се съгласува от: 
 
............................................................................................................................................................ ап.№ .......  ...........................................  ........................................ 
Име и фамилия   ( управител/председател на УС/Упълномощено лице )                        тел.              Подпис 
 
............................................................................................................................................................ ап.№ .......  ............................................  ....................................... 
Име и фамилия (съсед)                                                 тел.              Подпис   
 
............................................................................................................................................................ ап.№ .......  ............................................  ....................................... 
Име и фамилия (съсед)                                                 тел.              Подпис   
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Енергия за отопление в КВтЧ/ден  

Енергия за сградна инсталация в КВтЧ/ден  (не се променя)  

Енергия за щранг -лира/стълбищни радиатори и др. (не се променя)  

Общо за отопление КВтЧ/ден  (преди корекционния коефициент на топломера)  

Топла вода  КВтЧ/ месец  

 

през Изипей/иПей по Банков път 

ДА НЕ 
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УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ 

 
Уважаеми клиенти,  
моля, попълнете заявлението в частта  „Попълва се от клиента“ от името на титуляря на партида към Топлофикация София ЕАД 
 
Важно!  

! При намаление на прогнозата от изравнителната сметка, заявлението следва да бъде подписано от домоуправител и двама 
съседи от Вашата сграда.  

! Подадено и платено заявление до 20-то число на текущия месец, важи от месеца, през който е подадено.  
! Подадено и платено заявление след 20-то число на месеца, се обработва и влиза в сила от месеца, следващ месеца на подаване. 
! Заявлението е в сила не по-късно от 30-ти юни на годината, в която приключва актуалният изравнителен период. (например 

заявление с дата на подаване 20.ноември 2022, важи до 30.юни 2023 г.) 
! Когато не всички уреди за дялово разпределение в имота Ви са дистанционни (топломери/водомери за топла вода/ разпредели-

тели), задължително е след приключване на отоплителния сезон да осигурите достъп до имота за отчет. 
! Сканиран екземпляр от заявлението, подписан от титуляря на партидата, може да изпратите на електронната поща на Техем 

Сървисис ЕООД techem@techem.net  или да предоставите в офис на фирмата.  
! За услугата се заплаща цена, посочена най-горе в документа. 
! Плащането може да бъде извършено:   

 на каса на Изипей - чрез 10 цифрен код, който служител на Техем изпраща на телефонния номер, посочен от Вас в заявлението 
 през иПей чрез 10 цифрен код, който служител на Техем изпраща на телефонния номер, посочен от Вас в заявлението  
 по банков път, като в основание за плащане задължително се посочва номер на инсталация към Топлофикация София ЕАД. 

Кей Би Си Банк България ЕАД 
IBAN BG67RZBB91551060233116 
BIC: RZBBBGSF 
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от ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  .
/попълнете имената на титуляря на партида към Топлофикация София ЕАД / 
 
№ инсталация 4000....................... /от фактура на Топлофикация София ЕАД или изравнителна сметка от Техем/ за имот на адрес: 

София,  

ул./ж.к. ............................................................................................................................................................................ бл.№ ……… вх. ……ап. …….  

Декларирам, че имам сключено споразумение с Топлофикация София ЕАД за равни вноски: зачеркнете 

грешното / 

Декларирам, че поради отсъствие жилището ще е необитаемо от …………... 20..... г. до ………… 20..... г. 

Друга причина за намаление/увеличение на прогнозата /следва да отбележите, ако сте нов собственик на имота. Новият собстве-
ник има право да заяви промяна на прогнозата без това да се съгласува с домоуправителя и съседите./ 
 
Заявявам % промяна на енергията за отопление спрямо предходния сезон ..................% /Посочете в какъв процент искате да се 
намали/ увеличи прогнозата за отопление, определена в последната изравнителна сметка за имота). В случай, че не сте ползвали 
отопление през предходната година, може да посочите ориентировъчна сума за отопление, която да се начислява във фактурите/.  
 Заявявам месечен разход за топла вода …….м3 (само при наличие на узаконени и годни водомери за топла вода) 

 Заявявам начин на плащане                                                                                                     зачеркнете грешното 

Заявлението важи само за текущия отчетен период. Известно ми е, че след края на всеки отоплителен период трябва да оси-

гурявам достъп за отчет/ проверка на отоплителните тела и водомерите.  

 Отчет на уредите в имота към датата на подаване на заявлението ( само за клиенти с визуален отчет на разпределителите/ апар-
таментния/те топломери): / Не е необходимо да попълвате показания на дистанционни уреди за дялово разпределение./ 
помещение № уред/ пломба показание  помещение № уред/ пломба показание  

   
   

   
   

   
   

 

ДА НЕ 

по Банков път през Изипей/иПей 


