
                    Приложение №1 

ЗАЯВЛЕНИЕ № 

за проучване на техническа възможност за предоставяне на УСЛУГАТА „Предоставяне на 
достъп до и/или съвместно ползване на подземната тръбна мрежа”, собственост на 
„Видеосат 21 век“ ООД 
 
От: 
0.................................................................................................................................................. 
 
0.................................................................................................................................................. 
 
0.................................................................................................................................................. 
 
0.................................................................................................................................................. 
 
0.................................................................................................................................................. 
 
 
 
Моля да ми бъде/бъдат извършено/извършени: 

□ Проучване за техническа възможност за предоставяне на УСЛУГАТА. 
□ Съгласуване на проекти за изграждане на електронна съобщителна мрежа за ползване на 

УСЛУГАТА. 
□ Предоставяне на достъп до Мрежата във връзка с ползването на УСЛУГАТА.  

□ Съставяне на констативен протокол за начало на ползване на УСЛУГАТА. 
□ Съставяне на констативен протокол за завършване на строително-монтажните работи по трасето 

 
 
За обект: 
0.................................................................................................................................................. 
 
0.................................................................................................................................................. 
 
0.................................................................................................................................................. 
 
0.................................................................................................................................................. 
 
0.................................................................................................................................................. 

 

ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че инсталираното оборудване ще отговаря на изискванията на 
Наредба 17 / 03.06.2005 г., обнародвана в Държавен вестник, бр. 53 / 2005 г. 

ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА: 
 

 Адрес на крайна точка 1 Адрес на крайна точка 2 
Гр./с.   

Кв./Ул.   
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н
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Приложения: 
 
Проучване на техническа възможност за предоставяне на заявената услуга 
□ Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява 

юридическото лице, което ще бъде страна по Договора. 
□ Цифров модел на елементите и/или съоръженията на физическата инфраструктура – 

обект на Заявлението. 

 Съгласуване на проекти 
□ Проект, изработен от лице, притежаващо необходимата проектантска правоспособност 

 Съставяне на констативен протокол 
□ Съгласуван с Оператора проект, изработен от лице, притежаващо необходимата 

проектантска правоспособност. 
□ Цифров модел на елементите и/или съоръженията на физическата инфраструктура – 

обект на Заявлението – екзекутив 



• Запознат съм с Общите условия на Оператора. 
• Декларирам, че представляваното от мен юридическо лице е фактически ползвател 

на УСЛУГАТА. 
• Информиран/а съм, че мога да възразя срещу обработването на моите лични данни 

или да поискам достъп до, коригиране на или заличаване на личните ми данни, както и че 
имам право да изискам прехвърлянето на личните ми данни на трето лице. 

• Информиран /а съм, че декларираните от мен лични данни в качеството ми на 
представляващ/пълномощник на горепосоченото юридическо лице, ще бъдат обработвани 
от Оператора за целите на сключването и/или за изпълнението на договор, по който 
представляваното от мен юридическо лице е страна, в съответствие с Политиката за 
поверителност и защита на личните данни на Оператора. 

• Информиран/а съм, че декларираните от мен, в качеството ми на 
представляващ/пълномощник данни за кореспонденция( e-mail ,телефон и адрес), ще бъдат 
използвани за получаване на официална кореспонденция между Оператора и Ползвателя - 
информация, уведомления, предизвестия и други. 

• Запознат/а съм с Политиката за поверителност и защита на личните данни на 
Оператора, достъпна в неговите офиси и на уеб адрес: //www.vdsbg.com 

• Декларирам истинността на заявените данни и ми е известна наказателната 
отговорност за деклариране на    неверни данни. 

 Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република 
България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор, 
отношенията между страните се отнасят за решаване пред компетентния съд в гр. Велико 
Търново. 

Заявител:       Приел: 
 

(три имена, подпис и печат) (име, фамилия на служителя) 
 

(подпис) (подпис) 

(дата)  (дата)  
 
 


