
подадена по: лично телефон  FАХ E-mail

час
час

група  нм3/час количество мярка
до          5 хнм3/час ел.енергия MW/h
до        10 хнм3/час въглища тон
до      100 хнм3/час дърва тон
до      500 хнм3/час диз.гориво тон
до   1 000 хнм3/час мазут тон
дo   5 000 хнм3/час пропан-бутан тон
над 5 000 хнм3/час друго

№ Наименование-вид мощност бр. за преустройство ново
1
2
3
4
5
6
7
8

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

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

СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ EАД ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

към газоразпределителната мрежа в гр. ....................................

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

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

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

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

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

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

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

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

друго

ще остане

диз.гориво
мазут
пропан-

ел.енергия
въглища

съществ.

дърва

намиращ се на адрес:.......................................................
..........................................................................................................

 Към съществуващо  отклонение -мин мощност(часов разход).......................... макс. мощност(часов разход).........................кW(нм3/час) 
 Към съществуващо  вече табло........................................................................кW(нм3/час)  

4-Тип на обекта 6-Очаквано годишно потребление 7-Използв.гориво

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Документ за собственост на имота (заверено копие) № ……………../том………………../рег.№ ……………………/
дело № ……………………….. от ...........................................................................................................................
2. Актуална скица на имота или заверено копие на извадка от подземния кадастър за определяне местоположението и 
предназначението на присъединявания обект 
3. При жилища етажна собственост - протокол от общо събрание на съсобствениците, нотариално заверено пълномощно от общото 
събрание. При многофамилни къщи - писмено съгласие на съсобствениците (за битови абонати)
4. Съдебно удостоверение за актуално състояние на фирмата № …………………………..
5. Декларация, че фирмата не e обявена в несъстоятелност или производство за обявяване в несъстоятелност, не се намира в ликвидация, 
не е лишена от правото да упражнява търговска дейност и че лицето няма парични задължения към държавата, или към осигурителни 
фондове.

Прилагам следните документи:

Забележка: Документите по т. 2 и т. 3 се представят само за градове, в които съответната община ги изисква. Моля, информирайте се в 
съответните офиси на "Ситигаз България" EАД.

Предложена дата…………...…………...………
Уговорена дата……………………..……………

От............................................................................................... Инспекция на място

Дата №
1-Данни за заявителя 2-Дата за оглед на обекта (попълва се в офиса на СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ EАД) 

...................................................................................................
GSM........................ FAX................................тел................

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

...........................
адрес на управление.............................................................
...................................................................................................

/наименование на юридическото лице  или търговеца/ 

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

Допълнително уговаряне на среща с клиента

№ на огледа (дава се от офиса)

(име и подпис)

ЕИК/ЕГН........................

адрес за кореспонд..............................................................
..................................................................................................
лице за контакти:.................................................................. Оператор: 

Забележки:
........................................................................................................................Заявявам своето желание за газификация на 

Технически директор (дата и подпис) ИНпоЗДДС.....................................
Утвърдил:

oбект:..........................................................................................
...........................................................................................................

/наименование на обекта/

 Изграждане на ново отклонение -мин мощност(часов разход)........................... макс. мощност(часов разход).........................кW(нм3/час)

представляващ:...............................................................................
..........................................................................................................

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

3-Тип на присъединяването
Желан срок за  присъединяване

Промишлен.................................

5-Ще употр. Природния газ за 

 Промяна на изградени вече мощности от..........................................................кW(нм3/час) на................................................кW(нм3/час) 

 Промяна местоположението на съществуващо  вече табло (съгласно приложена скица)
 Други:.........................................................................................................................................................................................................

 Промяна на броя изградени вече точки на присъединяване- брой нови точки ..............................................................................................

Произв.ел енергия.(суровина)
Технологични нужди
Пара
Отопление

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

.....................................................
Битов...........................................
.....................................................

10-Други забележки

Друг.............................................
.....................................................

ОАиТ...........................................

Топла вода
Други

8-Резервно гориво 9-Оборудване за преустройство и подмяна



             Долуподписаният …………………………..................................................................................., ЕГН ……………...................., л.к. № 
……………...................... , изд. на ……………............................ от МВР-……...................................., представляващ 
………………………………………………......................, със седалище: ………………………….…..............................................,  и адрес на 
управление: …………………………………..........................................., рег. по ф.д. № ..............…………………….., ЕИК ………………................, 
ИНпоЗДДС………....……..................., в качеството си на …………………............................... на дружеството

                                                                                  ДЕКЛАРИРАМ, 

                   Че представляваното от мен дружество:
            1. Не е обявено в несъстоятелност;
            2. Не е в производство за обявяване в несъстоятелност;
            3. Не се намира в ликвидация;
            4. Не е лишено от правото да упражнява търговска дейност;
            5. Няма /има/ парични задължения към държавата или към осигурителни фондове. 

Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от Наказателния кодекс на РБългария за неверни данни.

                   Дата: ................................                                                    ДЕКЛАРАТОР: .....................................
                                                                                                                                             

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

за промишлени и обществено-административни абонати


