
Тикет № _________________________ 
              попълва се oт приемащия служител на SPEEDY 

№ на товарителница ________________ 
       по която ЗПАУ е изпратено до офис 2 
 

 

 
 
 
СПИДИ АД - 1138 София, София Сити Лоджистик Парк 
телeфони: 0 7001 7001 (фиксирани мрежи), 1 7001 7001 (мобилни оператори) 
имейл: office@speedy.bg, интернет сайт: www.speedy.bg  

 
 
 
Банкова сметка: УниКредит Булбанк, 
IBAN: BG18UNCR76301076933201, BIC: UNCRBGSF 
Булстат: 131371780, МОЛ: Валери Мектупчиян  
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА 
(справка за ползвани пощенски услуги за отминал период и/или изплатени наложени платежи) 

 

Като*:    Физическо лице  ☐  Юридическо лице ☐                   

Заявител: _____________________________________________________________ 
данни на заявителя 

тел. номер __________________________  

 

КРИТЕРИИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СПРАВКАТА: 

ЕГН/ЕИК№ ______________   тел. номер ___________ тел. номер 2 ______________ 

 

тел. номер 3 ______________     тел. номер 4 _______________     тел. номер 5_______________ 

Клиентски № _________________    Договор № _______________________ 
 При посочен клиентски номер или номер на договор справката се изготвя единствено за пощенските и куриерски услуги, които са предоставени 

на този клиент или по този договор.  

 

Желая да ми бъде предоставена подробна справка за предоставените от СПИДИ 

АД пощенски и куриерски услуги за периода  _______/20___г. до _______/20___г. 

И да ми бъде изпратена на:  ☐  e-mail  ____________________________________ 

           посочва се само едното !              ☐  на хартиен/електронен носител в офис № ______ 

 

Допълнителна информация: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Запознат/а съм с видовете административни услуги на „СПИДИ“ АД и дължимите такси, и че за 

заявената от мен услуга дължа предварително заплащане в пълен размер на съответната такса. 

Уведомен съм, че ако не съм посочил номер на договор или клиентски номер, ще ми бъде предоставена 

справка по телефонен номер за ползвани пощенски услуги, за посочения от мен период. Известно ми е, че 

при заявено от моя страна желание, поисканата от мен справка да се изпрати до мен на хартиен или 

електронен носител в офис на „СПИДИ“ АД, куриерската такса ще бъде за моя сметка и срокa за 

предоставяне на заявената услуга се удължава със срока на куриерската доставка. Уведомен съм, че за 

получаването на справки на хартиен носител или електронен носител следва при получаването да 

представя документ за самоличност, а в случаите, когато представлявам друго лице, следва да 

предоставя и нотариално заверено пълномощно. 

 

гр. ____________                           Подпис: __________________ 

____20___ г.                                                   _________________________ 

                /собственоръчно изписани две имена на заявителя/
 


