
                    Приложение № 2 

ЗАЯВЛЕНИЕ № 

за предоставяне на Договор за ползване на УСЛУГАТА „Предоставяне на достъп до и/или съвместно 
ползване на подземната тръбна мрежа”, собственост на „Видеосат 21 век“ ООД 
 
От: ................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
 

 ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГА 
  

□ Нова услуга    □ Отказване на услуга  
1. Описанние: 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
 

2. Електронната съобщителна мрежа ще се използва с цел:  
 
................................................................................................................................................... 
 
3. Други съоръжения: 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

 
4. Строителните дейности ще се извършат от фирма: 
................................................................................................................................................... 

 

Приложения:  

□ Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява юридическото лице, което ще бъде 

страна по Договора.  

□ Съгласуван с Оператора проект на съобщителната мрежа.  

• 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)  


