„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: г-н Иван Маринов Кокалов Управител „Газо-енергийно
дружество-Елин Пелин” EООД
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА
в гр. Елин Пелин
№…….../………...
От…………………………………………………………………………………
регистрирано
по
ф.д.
№..........................
с
решение
на
................................................съд, със седалище и адрес на управление
гр.
...................................,
ул.
........................................................№......,
Булстат……………........,
представлявано
от
……………………………………………………………………............................……
/трите имена и длъжност/
Уважаеми господин Кокалов.
С настоящото заявявам своето желание за газификация на
……………………………………………………………………………………………
/наименование на обекта/
намиращ се на адрес: гр……………………………, ул.…………….......…………
№……
 Ще употребявам природния газ за :
технологични да не
пара да не
нужди /


отопление да не

Режим на потребление:
да не

Целогодишно

да не
сезонно

да не
денонощно






Очаквано потребление на природен газ:
- максимален
и
минимален
годишен
разход
…………………../……………….х.м.куб.;
- максимален
и
минимален
часов
разход
……………………../…………..м.куб.;
Резервно гориво ………………………………………………………………..
Желан срок за газифициране на обекта ………………………………………

Прилагам следните документи:
1. Нотариален
акт
за
собственост
на
имота
(копие)
№
………./том………./рег.№…………../ дело №……… от ………… год.
2. Съдебно удостоверение за актуално състояние на фирмата №……………………
3. Декларация, че лицето не e обявено в несъстоятелност или производство за
обявяване в несъстоятелност, не се намира в ликвидация, не е лишено от правото
да упражнява търговска дейност и няма парични задължения към държавата, или
към осигурителни фондове.
4. Декларация за съгласие за монтаж на газопроводно отклонение, достъп за
обслужване и учредяване право на строеж на името на ГРД.
5. Скица (виза) за проектиране, Генерален план на обекта (площадката) с
предложена точка на присъединяване.
6. Описание и техническа характеристика на мощностите, които се предвижда да
работят с природния газ
№

Вид газов уред

Бр.

Мощност
[kW]

Максимален
дебит
[m3/h]

Забележка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Заявител:………………………………
(.................................)

Приел
документите:………………………..
(...............................)

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният
…….........………..................................……………,
ЕГН
……….....................……, л.к. № …….............………. , изд. на ……………. от МВР……..........................., представляващ …………………………......................………...,
със
седалище:
и
адрес
на
управление:
……...........................................................................................……………………………,
рег. по ф.д. № …………………….., БУЛСТАТ ………......………., дан.№
………...............……, в качеството си на ………….................………. на дружеството

ДЕКЛАРИРАМ,
Че, представляваното от мен дружество:
1. Не е обявено в несъстоятелност.
2. Не е в производство за обявяване в несъстоятелност.
3. Не се намира в ликвидация.
4. Не е лишено от правото да упражнява търговска дейност.
5. Няма /има/ парични задължения към държавата или към осигурителни
фондове.
Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от Наказателния кодекс на
РБългария за неверни данни.

Дата:

ДЕКЛАРАТОР:
..........................

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният
…….........………..................................……………,
ЕГН
……….....................……, л.к. № …….............………. , изд. на ……………. от МВР……..........................., представляващ …………………………......................………...,
със
седалище:
и
адрес
на
управление:
……...........................................................................................……………………………,
рег. по ф.д. № …………………….., БУЛСТАТ ………......………., дан.№
………...............……, в качеството си на ………….................………. на дружеството
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Съм съгласен/а/ да бъде монтирано газопроводно отклонение. Съгласен
съм да осигурявам достъп до същото за обслужване и ремонт, във връзка с
присъединяване към газоразпределителната мрежа на „ГАЗО-ЕНЕРГИЙНО
ДРУЖЕСТВО-ЕЛИН ПЕЛИН” EООД.
Съгласен съм да учредя право на строеж на името на „ГАЗОЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО-ЕЛИН ПЕЛИН” EООД, за изграждане на
отклонение за природен газ и монтиране на газоизмерителен уред /ГРЗП/, във
връзка с присъединяване към газоразпределителната мрежа.

Дата:

ДЕКЛАРАТОР:
..........................

