Вх.№................/.........20__ г.
..........................................
/фамилия и подпис на длъжностното
лице, приело искането/

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТГОВОРНИК НА АБОНАТНА СТАНЦИЯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отговорник Абонатна Станция (ОАС) на Блок: _______ , Вх. _______ .

От: __________________________________________________________________________________________________ ,
/име, презиме, фамилия/

ЕГН: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ; тел.: _____________________________ ; тел.: _____________________________ ;
живущ в топлофициран имот с адрес: гр. Варна, ж.к./ул. _________________________________________________ ,
бл. _____ , вх. _____ , ет. _____ , ап. _____ , е-mail: _______________________________________________________
Давам съгласие да получавам информация, свързана с дейността на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД на посочения
по-горе електронен адрес.  ДА  НЕ
Прилагам:
 Протокол № ____ от _______________г. от Общо събрание (ОС) на етажна собственост (ЕС) с решение за избор
на ОАС.
Съгласно нормативната уредба ОС на ЕС избира ОАС, като основните му задължения са:









Да съхранява ключа от помещението на Абонатната станция (АС), като не го преотстъпва на други и не
допуска други лица в помещението, освен отговорния техник на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД;
Да не позволява складирането на материали, които пречат за техническата поддръжка на АС;
Да сигнализира управителния съвет на ЕС при повреда и/или необходимост от ремонт по елементите на
помещението;
Да поддържа пълна вътрешната отоплителна инсталация през цялата година, като я допълва и
обезвъздушава при необходимост;
Да спре АС в случай на авария и веднага да сигнализира на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД на тел.: 080014448;
Да изолира вертикален щранг при пробив в радиатор или щранг;
Да поддържа необходимото налягане в снижения разширителен съд;
Да сигнализира незабавно отговорния техник на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД при появата на течове и
нередности в работата на АС;

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: _____________
гр. Варна

Подпис:..........................
/......................................................../
/име и фамилия на подателя/

Попълва се от служител на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обработил: _______________________
ИЗДАНИЕ: 03/25.02.2019
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