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Вх.№................/.........20__  г. 

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

/фамилия и подпис на длъжностното 
лице, приело искането/ 

Юридически лица 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ / АКТУАЛИЗИРАНЕ / ЗАКРИВАНЕ НА ПАРТИДА 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Откриване  Актуализиране  Закриване на партиден номер за топлофициран имот с адрес: гр. Варна, 
 
ж.к./ул. ____________________________________________________ , бл. _____ , вх. _____ , ет. _____ , ап. _____ , 
 
От: __________________________________________________________________________________________________ , 

/ наименование на юридическото лице/ 
 

ЕИК:    ___ ___    __ __ __ __ __ __ __ __ __  ; тел.: _______________________ ;  тел.: _________________________ ;     
 
е-mail: _______________________________________________________  Давам съгласие да получавам информация, 
свързана с дейността на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД на посочения по-горе електронен адрес.     ДА     НЕ 
 
адрес на управление: област: ____________________ , община: ____________________ , гр./с.: ________________ ,  
 
ж.к./ул. _____________________________________________________ , бл. _____ , вх. _____ , ет. _____ , ап. _____ 
 
адрес за кореспонденция: област: ________________ , община: ________________ , гр./с.: ____________________ , 
(попълва се, когато е различен от адреса на топлофицирания имот) 
 
ж.к./ул. _______________________________ , бл. _____ , вх. _____ , ет. _____ , ап. _____ 
 
Представлявано от: ___________________________________________________________________________________ , 

/име, презиме, фамилия – лице вписано в Търговския регистър/ 
 
ЕГН: __ __ __ __ __ __ __ __ __  ; тел.: ___________________ , е-mail: ________________________________________ 
 

В случай, че сте упълномощено лице моля, попълнете: 
 
______________________________________________________________________________________________________ 

/име, презиме, фамилия/ 
 
ЕГН: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ тел.: __________________ , е-mail: ________________________________________ 


Прилагам /моля, отбележете с Х, приложените документи/: 

 Копие на нот. акт № ________ том ________ рег.№ ________ дело №________ от ________ год.; 
 Съдебно решение;  
 Удостоверение за актуално състояние;  
 Договор за отдаване под наем; 
 Пълномощно № ____________ на нотариус _______________ ; 
 Други документи: ___________________________________________________________________________________ 
 
Начин на получаване на фактура /моля, отбележете с Х един от двата посочени начина/: 
 Хартиен носител; 
 Електронен вид на следния електронен адрес: ________________________________________________________ . 
  

Декларирам, че ми беше предоставен и се запознах с Информационен лист, в който е обяснено по какъв начин 
се обработват личните ми данни и какви права имам във връзка с тях. 

 
Дата: ________________г.       Подпис: _________________ 
гр. Варна 

/_________________________________/ 
                             /име и фамилия на подателя/ 
Попълва се от служител на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Забележка: ____________________________________________    Проверил за дълг: ______________________ 
 
_______________________________________________________    ID Партиден № _______________     
 
Обработил: _______________________     ID Абонатен № _______________ 


