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До
Г-н Светослав Иванов
Изпълнителен Директор
Овергаз Мрежи АД

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА В
ГР. София
№….…. / ___________ г.
От …………………………………………………………………………….
ЕГН/ЕИК ……………………
Адрес за кореспонденция: гр. ……………., ул.........…………….......…..................№…, Бл…,
вх…...., ет……, ап..…., тел.………………….….
Адрес на обекта: гр. …………….., ул..………………….....…......, №…, Бл…, вх..., ет…, ап ……..
Уважаеми г-н Иванов,
С настоящото заявявам своето желание за газификация на собствения ми имот,
находящ се на посочения по–горе адрес.
I.

Вид на имота и потребност от природен газ:
да

1.

не

Еднофамилна къща

Етажност на сградата

Многофамилна къща/брой домакинства/

Общ брой апартаменти
(в сградата)
Кооперация /блок
Брой входове
/Действителният отговор отбележете с  и/или число./
2.

3.

Ще употребявам природен газ за:
да
не
да
не
готвене
топла вода
/Действителният отговор отбележете с ./

да
отопление

[m2]

Отопляема жилищна площ:

да

не

Наличие на локална отоплителна инсталация (водна)
Наличие на сградна газова инсталация
При наличие на изградена сградна газова инсталация,
издаден ли е акт за технически преглед
/Действителният отговор отбележете с  /
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[m2]

Отопляема нежилищна площ:

Предназначение: …………………………………………………………………………………………………
5.
II.

Желан срок за газифициране на имота: ДАТА……………………………….
Прилагам следните документи:

№
1.

Вид на документа

№ / дата

5.

Нотариален акт (документ) за собственост на имота.
(№………………/том………………./рег.№……………./дело№…………….от……………)
При етажна собственост – Протокол от събрание на собствениците за
съгласие за газификация и избран представител на етажната собственост
При етажна собственост – Копие от нотариално заверено пълномощно на
избрания от общото събрание представител на етажната собственост
Декларация за съгласие за монтаж на ГО и съоръжение и за достъп за
обслужване (при необходимост)
Декларация – изисквания към димоотводите за газовите уреди

6.

При многофамилни къщи – писмено съгласие на съсобствениците

2.
3.
4.

III

№

Описание на монтираните газови уреди и сградна газова инсталация:

Вид газов уред

1.

Котел едноконтурен

2.

Котел двуконтурен

3.

Бойлер (за БГВ)

4.

Конвектор

5.

Печка готварска

Бр.

Мощност
[kW]

Максимален
дебит
[m3/h]

Забележка

6.
7.
8.
9.
Цена за
присъединяване

ОБЩО:

ІV. Уведомен/а съм, че срокът за издаване на Съгласие за присъединяване или
Аргументиран отказ по чл. 34, ал. 2 от Наредба № 4 от 5.11.2013 г. за присъединяване
към газопреносните и газоразпределителните мрежи, започва да тече от датата на
настоящото Заявление.
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V. Уведомен/а съм, че за въвеждане в експлоатация на изградената газова инсталация
трябва да са налице следните условия:
1.
Наличие на Акт за първоначален технически преглед на Газовата инсталация и уредите
присъединени към нея;
2.
Искане за подаване на Природен газ;
3.
Декларация;
4. Изпълнителска документация в обем, както следва
• Ревизионна книга (остава в клиента);
• Копие от проекта за СГИ и/или екзекутивен чертеж, заверен от орган за ТН;
• Инструкция за експлоатация и поддръжка на СГИ;
• Инструкция за реда за извършване на изпитанията за якост и плътност;
• Процедури за изпълнение на неразглобяеми съединения;
• Сертификати за вложените материали - устройства за непосредствено ограничаване на
налягането, регулаторите на налягане, предпазно-отсекателните клапани и арматурата или
декларация за съответствие;
• Протокол за предварително почистване на вътрешната повърхност на линейните
елементи;
• Протоколи от изпитанията и контрола на неразглобяемите съединения;
• Свидетелства за правоспособност на персонала за изпълнение на неразглобяеми съединения;
• Инструкции за монтаж и експлоатация на газовите уреди.

Заявител: ………………………………..

Приел документите: …………………………..

(подпис)
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