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ДО: 

 

„КОСТИНБРОДГАЗ” ООД 

З А Я В Л Е Н И Е 

ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА  

На Община Костинброд 

№ ................................ / ....................................  

 

от:.................................................................................................................................................... 

ЕГН: ............................... ……………………, 

л.карта № .................................... , издадена от........................................................................... 

Адрес: гр./с.:.....................................ул.....................................................................№................. 

бл …….….. вх ……… ет…..…… ап …...…….  

Имейл адрес: ……………………………………… 

Тел ...............................................  

Адрес за кореспонденция: 

Град ................................ ул. ……………………………………………. №…….. бл…….. вх…... 
 

 
лично или чрез упълномощено лице: ................ ........................................................................ 

Адрес: ................ ........................................................................................................................... 

Пълномощно №…………………………………………………………………………………………. 

 

Уважаеми господин Управител, 

Заявявам своето желание за газификация на недвижим имот, находящ се на адрес: 

Гр./с. ………………………………..Ул.  .............................................................. № ................  

Бл. …. Вх. ……. Ет. …….ап. ……….  С разгъната площ ……………………………….. 
 

Идентификатор: ……………………………… 

 

Вид на имота: .  

 

 Еднофамилна къща  

   

 Многофамилна къща  

   

 Апартамент от жилищен блок  
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(име и подпис) 

Заявител:  ...............  
(подпис)

Приел документите: 

 

Изградено газопроводно отклонение до сградата:………………………………………………. 

 
Желан срок за въвеждане на обекта в експлоатация: …………………………………………..  
 
Описание на наличните или предвижданите газоползващи уреди: 

№ Вид газов уред Бр. 

Мощност 

[kW] 
Максимален дебит 

[m3/h] 

Забележка 

      

      

      

      

      

      

 

 

Прилагам следните документи: 

1. Документ за собственост на имота /заверено копие/ № ... том…. рег.№ …….. 

дело……... издаден от ……………………………………. 

2. Удостоверение за наследници в случай че заявлението се подава от наследник. 

3. Актуална Скица на имота за определяне на местоположението му. 

4. Декларация за съгласие за строителство и монтаж на съоръжението за 

присъединяване и за осигуряване на достъп до същото за обслужване и ремонт  

5. Протокол от събрание на собствениците за съгласие за газификация /при етажна 

собственост/. 

6. Пълномощно - нот. заверено на избрания от общото събрание представител /при 

етажна собственост/. 

7. Пълномощно - нот. заверено на упълномощеното лице, ако заявлението не се 

подава лично. 

Настоящото заявление е изготвено, съгласно разпоредбите на ЗЕ и Наредба 

№4/05.11.2013г. за присъединяване към газопреносната и газоразпределителните мрежи. 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

Долуподписаният/та/ .......................................................................... , ЕГН  ......................... , 

л.к. №  ..............................  , изд. на  .................... , от МВР- ........................ , с постоянен адрес: 

гр .......................... , кв./ул ..................................... № ....... , бл ........ , ет ....... , ап .......  

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ: 

Съм съгласен/а/ да бъде застроено и монтирано съоръжението за присъединяване 

на оградата ми, а ако е необходимо и в самият имот, във връзка с газифицирането на същия. 

Съм съгласен/а/ да осигурявам достъп до същото за обслужване и ремонт. 

 

 

 
  Дата:                                                                                ДЕКЛАРАТОР: 


