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Отдел “Плащане и събираемост” тел. 0800 14448, e-mail: clients@dalkia.bg 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАВНИ МЕСЕЧНИ ВНОСКИ 

 

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

............................................................. 
/фамилия и подпис на длъжностното лице, 
приело искането/ 

топлофициран имот с адрес: 

гр.Варна  ж.к./ ул. .................................................. бл. .... вх. .... ет. .....ап. ...... тел. ................ 

 

ДДААННННИИ  ЗЗАА  ССООББССТТВВЕЕННИИКК: 
име, презиме, фамилия:  

 

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

постоянен адрес по лична карта:  

 

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

   ( област  община  гр./с. ) 

ж.к./ ул......................................... № …… бл......... вх..... ет...... ап. ..... тел. ............... GSM……………………................ 

 

лични данни:ЕГН...................... л.карта №.........................................издадена на ......................от МВР -.............. 

е-mail .............................................................................. .......... 

адрес за кореспонденция: ( попълва се, когато не съвпада с адреса на топлофицирания имот ) 

 

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

( област   община  гр./с. ) 

ж.к./ ул.......................................... № …… бл......... вх........... ет......... ап. ........ тел. ............. .GSM……………………... 

е-mail:  ....................................................................... 

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

ДДААННННИИ  ЗЗАА  УУППЪЪЛЛННООММООЩЩЕЕННОО  ЛЛИИЦЦЕЕ: 

( попълва се само, когато заявлението се подава от упълномощено лице ) 

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

/ име, презиме, фамилия / 

лични данни:ЕГН..............................л.карта №.............................издадена на ........................от МВР -................. 

адрес по лична карта: гр. ...............................  ж.к./ ул.................................  № ……   бл..... ......  вх......... ет.....  ап......  тел................... 

GSM……………………..............№ на пълномощно: _____________________________ 
Условия за плащане на ползваната топлинна енергия на равни месечни вноски 

1. На основание чл. 155 от Закона за енергетиката, чл. 72 от Наредбата за топлоснабдяване и чл. 32 от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди, 

потребителите имат възможност да заплащат топлинната енергия на равни месечни вноски. 

2. Клиентите, желаещи да преминат към заплащане на равни месечни вноски, заявяват това писмено, по представен образец, до края на месец юли в отдел “Плащане и 

събираемост”, от 08.00 до 16.00 часа, всеки работен ден.  

3. Заявления се приемат само от клиенти с изплатени стари задължения. 

4. Заявлението се подписва от етажния собственик на имота или от упълномощено от него лице, което притежава нотариално заверено пълномощно. 

5. Заявлението се обезсилва при промяна на собствеността. След представяне на нотариален акт или друг документ, удостоверяващ продажбата или смяната на собствеността, 

се прави изравняване на сметките към месеца на промяната на собствеността. Потребителят, подписал заявлението, се задължава да приключи задълженията си към Далкия 

Варна ЕАД, като заплати разликата за доплащане, или получи надвнесената сума в брой. 

6. Размерът на сумата за равната месечна вноска се определя от Далкия Варна ЕАД, като средномесечното количество консумирана топлинна енергия за предходен 

едногодишен период /количеството за цяла предходна година, разделено на 12/ се умножи по действащата към датата на подаване на заявлението цена на топлинната 

енергия за битови нужди.При промяна на цената, съответно се променя и размера на вноската. Потребителят може в определени граници сам да предложи размер на 

вноската. При промяна режима на топлоползване, размерът на месечната вноска се актуализира от заинтересованата страна. 

7. Определената вноска се начислява в продължение на договорения срок, но не по-малък от 11 месеца. Първият отчетен период е месец юли. В дванадесетия месец (юни) се 

извършва изравняване между реалното задължение за периода и договорената равна месечна вноска. Ако сборът от равните месечни вноски е по-голям от сбора на реалните 

задължения за периода, разликата се връща в брой или остава за покриване на бъдещи задължения ( по избор на потребителя ). 

8. Потребителят се задължава да заплаща определената вноска в срока за безлихвено плащане на съответния период. След изтичане на крайния срок, лихви се начисляват само 

върху месечната вноска. 

9. При неплащане на повече от две вноски, Далкия Варна има право да прекрати плащането на равни вноски, като начисли лихви  върху реалното за периода задължение. 

10. Ако потребителят не декларира писмен отказ от заявлението си, действието му се продължава служебно за следващия период. 

Заявявам, че ще заплащам топлинната енергия за жилището на равни месечни вноски, считано от ____________________. 

Запознат съм с условията на Далкия Варна ЕАД за заплащане на ползваната топлинна енергия на равни месечни вноски. 

Приет размер на равната вноска: в топлоенергия___________МВтч,____________ лв 

(____________________________________________________________ лева). 

Горното заявление е допълнение към Общите условия на договорите за продажба на топлинна енергия от Далкия Варна ЕАД на 

потребители за битови нужди (Решение № ОУ – 062/19.11.2007 г.на ДКЕВР) 

 

Дата__________                                                                                         Подпис..................................................... 

         гр.Варна                                                                                                   /............................................................./          

                                                                                                                        /име, презиме, фамилия на подателя/ 
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