
Дата: ………………….. Джада №….................

к-во
ел.енергия
въглища
дърва
диз.гориво
мазут
пропан-бутан

друго

GSM:

Наименов мощност бр,
       

1. 

2. Да            Не  

3. Да            Не

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

Запознат съм сусловията за получаване на становището. Заявител:..........................................
(подпис)

Отопляем обем/ кв.м  

Наличие на изолация на 
сградата 

5. Топла вода

Брой душове:

Брой вани: 

4.Отопление:

СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ EАД ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ на битови клиенти

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

Друг консуматор:

Вх. № ………………...

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

Брой котлони: 

Брой фурни:

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

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

...………..м³/ ..............м²

6. Готвене: 

1-Данни за заявителя

адрес е.............................................................
/трите имена на заявителя/ 

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

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

email:

От...............................................................................................

...................................................................................................
адрес за кореспонд..............................................................

л.к.№:........................., изд.на…....................., МВР…...........

тел:

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)

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.

Важно: Становището за съгласие за присъединяване на Вашия Обект или мотивиран отказ за това ще 
бъдат изготвени в законоустановения срок от 20 работни дни. Моля заповядайте на : …….............……...... 
или във всеки следващ удобен за вас работен ден в нашия клиентски център, за да го получите. 

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

Заявявам своето желание за газификация на 

ЕГН:

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

      сграда етажност

      отделно жилище или обект в сграда

10-Други забележки

/наименование на обекта/

Желан срок за  присъединяване

Наличие на качествена дограма Брой смесители: 

тон
тон

Отопление

Топла вода

Готвене тон

3. Използвано гориво2. Ще употребявам пр. газ 
мярка
MW/h
тон

тон

         друго

Друго

Характеристики на обекта: 

       еднофамилна къща

Оборудване за 
преустройство:


