„ГАЗО – ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО – ЕЛИН ПЕЛИН” EООД
гр. Елин Пелин, бул. „София” № 13 ет. 4
тел. 0725 60215, GSM. 0889840630, е-mail: gass_elinpelin@abv.bg

До инж. Иван Маринов Кокалов- Управител
„Газо-енергийно дружество-Елин Пелин” EООД

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА В
гр. Елин Пелин
№_________

/

___________ г.

От………………………………………………………………………………………………
ЕГН ………………………………… лична карта № ……………..…….., издадена от
……………………… на ……………………, адрес: гр./с. ................................................
ул. “………….............……………………” №………., бл………, ет………, ап………,
тел………............….,
адрес на газификация: гр./с. ................................................
ул. “………….............……………………” №………., бл………, ет………, ап………,
Уважаеми г-н Кокалов,
С настоящото заявявам желанието си за проектиране, изграждане и узаконяване на
Сградна газова инсталация
Вид на имота и потребност от природен газ:

I.
1. Етажност на сградата

Общ брой апартаменти във вход
Брой входове

2.

Ще се употребява природен газ за:
да

бр

готвене

да

бр

да

топла вода

бр

отопление

/При положителен отговор ележете с  в колонка “да”. В колонка брой се посчва броя на апартаментите, които
ще ползват природен газ за дадената услуга. /

Отопляема жилищна площ:

[m2]
да

3.

не

Наличие на локална отоплителна инсталация (водна) :
/Действителния отговор отбележете с  или число./
Предназначение:
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
5. Желан срок за газифициране на имота:

1

Прилагам следните документи:

II.
№

Вид на документа

№ / дата

Нотариални актове (документи) за собственост на имота (копие).

1.

(№……………………/том……………………./рег.№…………………………./дело№………………
….от……………………)
Протокол от събрание на съсобствениците , за съгласие за газифициране и избор на упълномощен
представител (копие).

2.
3.

Пълномощно на избрания представител, нотариално заверено.

4.

Декларация за съгласие за монтаж на ГО и съоръжение и за достъп за обслужв.

Описание на желаните за монтаж газови уреди:

III.
№

Вид газов уред

1.

Котел едноконтурен

2.

Котел двуконтурен

3.

Бойлер (за БГВ)

4.

Конвектор

5.

Печка готварска

6.

Камина газова

7.

Др.

Бр.

Мощност
[kW]

Максимален
дебит [m3/h]

Забележка

8.
9.
10.

Заявител: ..................................................................
(име, презиме и фамилия )
Приел документите: ………………….....…......…
(име и фамилия )

......................................
( подпис )
....................................
( подпис )

2

