
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ПРИ СЪСОБСТВЕНОСТ 

 

ДЕКЛАРАТОР 

 

 ……………………………………………………………………………………………… ЕГН ………………………..…… 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ 

 

АДРЕС НА ТОПЛОСНАБДЕНИЯ ИМОТ: 

ГР./С. …………………………………………………...  

УЛ. ……………………………………………………...  № ……..….…БЛ …….…….ВХ ..…….…..ЕТ ..…...…АП…..…..… 

  

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

  1. ИМАМ СЪГЛАСИЕТО НА ОСТАНАЛИТЕ НАСЛЕДНИЦИ/СОБСТВЕНИЦИ ПАРТИДАТА ДА БЪДЕ СМЕНЕНА 

НА МОЕ ИМЕ 

2. ЗА ВПИСВАНЕ НА НЕВЕРНИ ДАННИ В ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ НОСЯ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО 

 ЧЛ.309, АЛ. 1 ОТ НК 
 

 Изразявам своето съгласие партидата на имота да бъде открита изцяло на мое име.  

Задължавам се да погасявам всички задължения свързани с консумирана топлоенергия и отчет на същата. 
Имота се обитава от мен, останалите съсобственици не живеят на този адре 

 
Данните от заявлението са сверени от служител  на „ Топлофикация-Враца” ЕАД с представените от заявителя 

документи. Същите са върнати на заявителя.  

 
Предоставените с това заявление данни се използват за целите на неговата обработка, в съответствие с изискванията на 
приложимата нормативна уредба за обработка на лични данни и вътрешно организационните документи на дружеството. Подробна 

информация можете да получите на www.toplo-vr.com 

 

ДЕКЛАРИРАМ, СЪЩО ЧЕ: 

1. Съгласен/а съм предоставените от мен лични данни да бъдат събирани и обработвани от администратора „Топлофикация-Враца” 

ЕАД във връзка с Общите условия (договора), по които съм страна; 

2. Предоставени са ми данните, които идентифицират администратора „Топлофикация-Враца” ЕАД с Адрес: гр.Враца 3000 

ул.„М.Горки” № 9 тел.: 092/668 320 имейл: toplo_vr@m-real.net ; www.toplo-vr.com 

3. Запознат/а съм с целите на обработването на личните данни, както следва: 

- За сключването и изпълнението на договор за продажба на топлинна енергия съгласно клаузите на Общите условия; 

- За обработка за целите на директния маркетинг, който  съгласно ЗЗЛД представлява предлагане на стоки и услуги на физически 

лица по пощата, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите услуги. 

4. Запознат/а съм с получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити личните ми данни, а именно: 
- Друг администратор на лични данни-физическо или юридическо лице, орган на държавната власт или на местно самоуправление, 

когато обработването е необходимо за изпълнение на този договор и/или е налице едно от следните условия: 

- За изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни или за да се зашити живота и здравето 

ми. 

- За упражняване на правомощия, предоставени със закон на „Топлофикация-Враца” ЕАД или на трето лице, на което се разкриват 
данните, или за реализиране на техни законни интереси, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на 

физическото лице, за което се отнасят данните. 

5. Запознат/а съм, че предоставянето на личните ми данни е с доброволен характер и с последиците от отказ за предоставянето им, а 

именно ще ми бъде отказано сключване на договор за продажба на топлинна енергия. 

6. Уведомен/а съм от „Топлофикация-Враца” ЕАД за следните мои права: 

- Да възразя срещу обработването на личните ми данни за целите на директния маркетинг; 

- Да бъда уведомен/а преди личните ми данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или да бъдат използвани от тяхно име за 

целите на директния маркетинг, като ми бъде предоставена възможност да възразя срещу такова разкриване или използване. 

 

ДЕКЛАРАТОР: ………………………………………………………………………………………… ПОДПИС………………………… 

име, презиме, фамилия 

ДАТА:…………………….. 

mailto:toplo_vr@m-real.net
http://www.toplo-vr.com/

