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ISO 9001

До
Г-н Управителя
“КАВАРНА ГАЗ”ООД, гр.Каварна

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА В
ГР. КАВАРНА
№ ................./ ........................... г.

От ..............................................................................................................................................
ЕГН ................................................. , Л. Карта № ...................................................................
издадена от .............................................................на .............................................................
Адрес по местоживеене: ..........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
тел ....................................... , GSM ….......................................,
Адрес на обекта: ......................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(попълва се при несъвпадение с адреса на заявителя)

Уважаеми г-н Германов,
С настоящото заявявам своето желание за газификация на собствения ми имот, находящ се на посочения по – горе
адрес.

Вид на имота и потребност от природен газ:

I.

да

1.

не

Еднофамилна къща

Етажност на сградата

Многофамилна къща/брой домакинства/

Общ брой апартаменти
(в сградата)
Брой входове

Кооперация /блок

/Действителния отговор отбележете с  и/или число./

2.

Ще употребявам природен газ за:
да

не

готвене

да

не

да

топла вода

отопление

/Действителния отговор отбележете с ./

[m2]

Отопляема жилищна площ:
3.

да

не

Наличие на локална отоплителна инсталация (водна) :
/Действителния отговор отбележете с  или число./

[m2]

Отопляема нежилищна площ:
4.
5.

Предназначение:
Желан срок за газифициране на имота: ....................................................... г.
Версия 01

Изменение 0

В сила от: 02.08.2016 г.
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Прилагам следните документи:

II.
№

Вид на документа

№ / дата

1.

Нотариален акт (документ) за собственост на имота (копие).

2.

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

3.
4.
5.

Пълномощно на избрания представител, нотариално заверено (за колективни
сгради).
Наличност на газопотребяващи уреди: вид и брой.
Декларация за съгласие: за учредяване на право на строеж на името на
разпределителното предприятие; за строителство и монтаж на съоръжението за
присъединяване; за осигуряване на достъп до съоръжението за присъединяване за
обслужване и ремонт

Заявител:…………………………
(подпис)

Версия 01

Приел документите:.............................
(подпис)

Изменение 0

В сила от: 02.08.2016 г.

