ПРОТОКОЛ №……
Днес ………………. в гр.София, между собствениците в сграда – етажна собственост на
адрес: ………………………………………………………, потребители на топлинна енергия от „Топлофикация
София” ЕАД се състоя Общо събрание при следния дневен ред:
1. Избор на фирма за извършване на услугата дялово разпределение на топлинната енергия.
2. Избиране на пълномощник, който:
• Представлява интересите на собствениците пред ,,ПМУ ИНЖЕНЕРИНГ”ООД;
• Предоставя на ,,ПМУ ИНЖЕНЕРИНГ”ООД необходимата информация за справедливо
разпределение на разходите за топлинна енергия.
3. Избор на модел и фирма за закупуване на апартаменти топломери (разпределители на
топлинна енергия) и водомери.
На събранието присъстваха………… от всички…………… собственици на имоти в
сградата,което е повече от 2/3 от собствеността на идеалните части на сградата. След като
Председателя на УС на ЕС установи легитимността на събранието, то се откри.
За протоколчик на събранието се избира г-н/г-жа …….......................................………………..
След направените разисквания се взеха следните

РЕШЕНИЯ:
По т.1 от дневния ред: Избира фирма ,,ПМУ ИНЖЕНЕРИНГ”ООД за извършване на услугата дялово
разпределение на топлинната енергия.
По т.2 от дневния ред собствениците упълномощиха лицето…........................................................,
ЕГН…………………...................,адрес за кореспонденция .…................……………………......…………............,
е-mail ……….…….........…., тел …...……………....…., да представлява собствениците пред ,,ПМУ
ИНЖЕНЕРИНГ’’ООД, да предоставя необходимата информация за справедливото разпределение
на разходите за топлинна енергия, както и да получава от ,,ПМУ ИНЖЕНЕРИНГ”ООД, всички
необходими документи.
По т.3 от дневния ред собствениците взеха решение да се закупят апартаментни топломери
(разпределители на топлинна енергия) модел………....……….., водомери модел….....……………...
По т.3 от дневния ред – не беше разгледана, поради факта, че сградата е окомплектована с
уреди за дялово разпределение.
/ Ненужният текст по т.3 се зачерква./
Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра – по един за двете страни.
Неразделна част от настоящия протокол е списъкът на собствениците (Приложение 1), с тяхното
съгласие по взетите на Общото събрание решения.
Председател:……………………………………………………………………
/име и подпис/
Протоколчик:……………………………………………………………………
/име и подпис/
Дата………………….

ПРИЛОЖЕНИЕ 1, протокол № ……………………., от дата …………………….
Име,презиме и фамилия на титуляра
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