„ГАЗО – ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО – ЕЛИН ПЕЛИН” ЕООД
До
Управителя на
Газо-енергийно дружедтво Елин Пелин ЕООД
гр.Елин Пелин, бул.София № 13 ет.4

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАВНИ МЕСЕЧНИ ВНОСКИ
От ...................................................................................................................................................................
ЕГН ................................................. с адрес гр./с. ........................................................................................
ул. ........................................................................................................................ № ...................................
бл. ...................................................................................... вх. ..................... ет. .................. ап. ...................
тел. ............................................ e-mail .........................................................................................................
С адрес на газификация : гр./с. .....................................................................................................................
Ул. .......................................................................................................................... № ...................................
Бл. ...................................................................................... вх. ..................... ет. .................. ап. ...................
КИН ............................... Абонатен номер ...................................
Условия за плащане доставката на природен газ на равни месечни вноски (РМВ):
1. Клиентите, желаещи да преминат към заплащане на РМВ, заявяват това писмено пред
Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелнин“ ЕООД, по представен образец.
2. Заявления се приемат само от клиенти, които нямат просрочени задължения към датата на
подаване.
3. Заявлението се подписва от собственика на имота или от упълномощено от него лице, което
притежава нотариално заверено пълномощно.
4. Заявлението се обезсилва при промяна на собствеността. След представяне на нотариален акт
или друг документ, удостоверяващ продажбата или смяната на собствеността, се прави
изравняване на сметките към месеца на промяната на собствеността. Потребителят, подписал
заявлението, се задължава да приключи задълженията си към „Газо-енергийно дружество Елин
Пелнин“ ЕООД, като заплати разликата за доплащане, или получи надвнесената сума в брой.
5. Размерът на сумата за равната месечна вноска се определя от „Газо-енергийно дружество Елин
Пелнин“ ЕООД, като количеството консумиран природен газ в куб.м за предходен едногодишен
период се умножи по определена от Дружеството прогнозна цена за битови нужди към датата на
подаване на заявлението, която е 1.50 лв./м³ с вкл. ДДС. Получената сума се разделя на на броя
на месеците, считано от датата на подаване на заявлението до 30.08.2022г.

6. При увеличение над 20% на реалната доставна цена на природен газ над прогнозната, по която
ще се изчисляват месечните вноски, „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД си запазва
правото да извърши преизчисление на РМВ, които трябва да внесе клиентът до края на август 2022г.
За промяната клиентът ще бъде уведомен и подписано допълнително споразумение към
настоящото заявление.
6. Определената вноска ще се начислява до месец август 2022г. Клиентът е длъжен да погаси всички
натрупани задължения към 30.09.2022г. В противен случай Дружеството може да предприеме
действия по преустановяване на газоподаването и събиране на задълженията по съдебен ред.
7. Потребителят се задължава да заплаща ежемесечно определената вноска до края на месеца,
следващ месеца на консумацията на природен газ.
8. При неплащане на повече от две вноски, „Газо-енергийно дружество Елин Пелнин“ ЕООД има
право да прекрати едностранно плащането на РМВ, като и да предприеме действия за спиране на
газоподаването.
9. Действието на заявлението се прекратява с изтичане на договорения в него краен срок 30.09.2022г.

Заявявам, че ще заплащам доставката на природен газ до споменатия по-горе газифициран
имот на РМВ по ______________ лв с вкл. ДДС, считано от _______________________г.
Заявявам, че прекратявам заплащането на доставката на природен газ на РМВ, считано от
_____________г. и моля да бъде извършено изравняване на сметката ми до тази дата.
Заявявам, че съм запознат с условията на „Газо-енергийно дружество Елин Пелнин“ ЕООД за
заплащане доставката на природен газ на равни месечни вноски.

Дата: ..............................г.
гр.Елин Пелин
..........................................................................................
/име, фамилия и подпис на подателя/

Попълва се служебно от служител на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД:
Към дата ..............................г. клиент ..........................................................................................................,
с аб.№ ........................ има следните задължения : ....................................................................................
Служител: .......................................................................................................... Подпис: .............................

