Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1

ДО
МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗАЯВЛЕНИЕ

от ........................................................................................................................,
ЕГН ..................................., в качеството си на ………………………………………………………………..
(собственик, управител, изпълнителен директор, представител по пълномощие)
.............................................................................................................................
(№ и дата на нотариално заверено пълномощно)
на ..........................................................................................................................
....................................................................................................................................
........................................................................................................................
(фирма

на

търговеца,

ЕИК,

седалище

и

адрес

на

управление,

адрес

за

кореспонденция, лице/а за контакти, телефон, електронен адрес)

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Моля представляваното от мен лице да бъде вписано в публичния регистър на
лицата, извършващи услугата дялово разпределение.
На основание чл. 139а, ал. 2 от Закона за енергетиката прилагам следните
документи:
1.

декларация, че заявителят е производител на индивидуални разпределители

на топлинна енергия или нотариално заверено пълномощно или друг документ, с който
производител на индивидуални разпределители на топлинна енергия упълномощава
заявителя да бъде негов представител;
2.

декларация за обстоятелствата по чл. 139а, ал. 2, т. 4, 5 и 6 от ЗЕ,

подписана от лицето, което представлява заявителя. В декларацията се посочват броят на
персонала, с който се осъществява дейността, и данни за неговата квалификация;
3.

документ от съответния компетентен орган, удостоверяващ, че лицето не е

лишено от правото да упражнява търговска дейност (издаден до 3 месеца преди подаване
на заявлението, оригинал или нотариално заверено копие);
4.

документ/и, удостоверяващ/и, че индивидуалните разпределители и/или

индивидуалните топломери на топлинна енергия, които заявителят предлага и/или
използва, отговарят на действащите в страната стандарти - оригинал или заверено копие;
5.

заверено копие от удостоверение за регистрация като администратор на

лични данни по Закона за защита на личните данни;
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6.

алгоритъм,

по

който

заявителят

прилага

методиката

за

дялово

разпределение на топлинната енергия съгласно Наредба № 16-334 от 6 април 2007 г. за
топлоснабдяването, издадена от министъра на икономиката и енергетиката (обн., ДВ, бр.
34 от 2007 г.);
7.

Желая

документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

да

получа

издадения/те

от

министъра

на

енергетиката

акт/ове

…………………………………………………………………………………. (на ръка в сградата на Министерството
на енергетиката, чрез лицензиран пощенски оператор или на електронна поща) на
следния адрес: …………………………………………………………………………………………………………... (когато
актът се изпраща по пощата или по електронен път).

Дата:...................................

Заявител: ..............................
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