“ПРАВЕЦГАЗ 1” АД, ГРАД ПРАВЕЦ,ОБЛАСТ СОФИЙСКА
№ ________/________200___ г

До
Изпълнителния директор на
„Правецгаз 1” АД
гр. Правец

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА НА
“ПРАВЕЦГАЗ 1” АД, В ГРАД ПРАВЕЦ
От ................................................................................................................................. ЕГН......................
Лична карта № .............................. , издадена от ...................................................... на .........................
Адрес: ул. „..................................................................”, № ........, бл. ......................................... вх. ......
ет. ........, ап. ......., тел. ........................., e-mail: ..........................................................
Адрес на обекта: ул. „.................................................” № ..............бл. ........................................вх......,
ет. ........, ап. ........., тел. ...................
(попълва се при несъвпадение с адреса на заявителя)
Уважаеми г-н Изпълнителен директор,
С настоящото заявявам своето желание за газифициране на собствения ми имот, находящ се на
посочения по-горе адрес.
I.

Етажност на сградата

Вид на имота и потребност от природен газ
(попълва се от заявителя)
да не

1.
Общ брой апартаменти
(във входа)
Брой входове
/Действителният отговор отбележете с V и/или число
2. Ще употребявам природен газ за:
да не
готвене
топла вода

да

не

отопление

да

не

/Действителният отговор отбележете с V и/или число
3. Отопляема жилищна площ:

[m2]

да не
Наличие на локална отоплителна инсталация
(водна):
/Действителният отговор отбележете с V и/или число
4. Отопляема нежилищна площ:

[m2]

Предназначение:
...................................................................................................................................................................
...........
5. Желан срок за газифициране на имота

II
.
№

Прилагам следните документи:
Вид на документа

№ / дата

1. Заверено копие от документ за собственост на имота/ за ограничени вещни
права върху имота или за друго право по силата на специален закон да се строи
съоръжението за присъединяване в имота
Декларация за съгласие учредяване на право на строеж на името на
газоразпределителното предприятие, за строителство и монтаж на
2
съоръжението за присъединяване, и за осигуряване на достъп до същото за
обслужване и ремонт
3. План (виза, чертеж) за определяне на местоположението на имота.

ІІІ.

1.

Описание на желаните за монтаж газови уреди:
Мощност
Максимален дебит
Вид газов уред
Бр.
[kW]
[m3/h]
Котел едноконтурен

2.
3.

Котел двуконтурен
Бойлер

4.

Конвектор

5.

Печка готварска

6.

Камина газова

7.

Др.

№

Забележка

8.
9.
10.

Заявител: ...........................................
(подпис)

Приел документите: .....................................
(име и подпис)

