
Заявление съгласно чл. 4, ал.1 от Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или
газоразпределителните мрежи, за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ

ДО
„Костинбродгаз” ООД
гр. Костинброд
Птицекомбинат

ЗАЯВЛЕНИЕ

за предоставяне на достъп до газоразпределителните мрежи на „Костинбродгаз” ООД

1. Заявител......................................................................................................................................
(име/фирма)

Адрес/Седалище ......…………………………………………………………………….…....................................

ЕИК …………………………………        Ид. № по ЗДДС…………………..…….………................................

Представлявано от .....................................................................................................................
(трите имена и длъжност)

Адрес за кореспонденция ..........................................................................................................

тел. ...................... факс ...........................  електронна поща ....................................................

Лице за контакт ..........................................................................................................................
(трите имена и длъжност)

Реквизити на банкова сметка ....................................................................................................

В качеството си на:

Търговец на природен газ Небитов клиент

2. Наличие на връзка с газоразпределителната мрежа (за небитови клиенти):

Да Не

3. Заявен срок (период) на пренос през газоразпределителната мрежа и количество природен газ
по график за доставка в хил.нм 3, по месеци, тримесечия и години
..................................................................................................................................

3.1.  Заявен капацитет за пренос на входна точка на газоразпределителната мрежа:

..................................................................................................................................

Максимален капацитет за пренос - нм 3/ден или MWh/ден

..................................................................................................................................

3.2. Заявен капацитет за пренос на изходна точка: ..............................................................

..................................................................................................................................

Максимален капацитет за пренос - нм 3/ден или MWh/ден

..................................................................................................................................
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4. Пункт (обект) за приемане и предаване на пренесеният природен газ ( съответната входна и
изходна точка на газоразпределителната мрежа ):

..................................................................................................................................

5. Минимален и максимален часов разход (нм 3/час):

Qmin  ........................ нм 3/час ;  Qmax ........................... нм 3/час.

в т.ч.:

5.1. В пункта на приемане (входна точка на газоразпределителната мрежа):

Qmin  ........................ нм 3/час ;  Qmax ........................... нм 3/час.

5.2. В пункта на предаване (изходна точка на газоразпределителната мрежа):

Qmin  ........................ нм 3/час ;                              Qmax ........................... нм 3/час.

6. Количества по седмици и среднодневно, в случай че договорът е за период по-кратък от един
месец:
......................................................................................................................................

7. Качествени характеристики на природният газ:
..................................................................................................................................

8. Входно налягане в пункта на приемане (не по-ниско от ......МРа и не по-високо от ......МРа):
..................................................................................................................................

9. Изходящо налягане в пункта на предаване (не по-ниско от ......МРа и не по-високо от ......МРа):
..................................................................................................................................

Приложения:
1. Оригинални документи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 2, ал.2 от

Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи,
за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ;

2. Доказателства и информация относно осигурен / резервизан капацитет за пренос през
газопроносната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД до входната точка на газоразпределителната
мрежа на „Костинбродгаз” ООД  за период и капацитет , съответстващи на заявения във
входната точка;

3. Декларация, че заявителят може да осигури непрекъснат оперативен контакт 24 часа в
денонощието с оператора на газоразпределителната мрежа един ден преди и по време на
срока на действие на договора за разпределение;

4. Удостоверение за актуално състояние на заявителя или еквивалентен документ съгласно
националното законодателство на страната, в която е регистриран.

5. Други: ...........................................................................

Дата: ..................

       ЗАЯВИТЕЛ: ..................................................
          (подпис)


