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ДО: 
Венета Райкова 
Изпълнителен Директор 
На „Примагаз” АД 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 
ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА 

/битови нужди/ 
 

В ГРАД ВАРНА 
 

№................................./................................... 
 
От:………………………………………………………………………………………………………… 
ЕГН ………………………………… 
Постоянен адрес:  
град: ........................................ ул. …………….........................…..…….................... №…… вх. 
........ ет. ......... ап. ........ моб. тел. .……………………................ дом. тел. ........................ 

електронна поща – e-mail:……………………………………………………………………………. 
лично или чрез упълномощено лице: ...................................................................................... 
ЕГН:..................................., Адрес:............................................................................................. 
Пълномощно №.......................................................................................................................... 
 
Адрес за кореспонденция: 
град............................... ул. ….……...........…..………………................................ №…….….. 
бл. ...............вх. ................ ет. ............... ап. ................ 
 

Уважаема госпожо Райкова, 
 

Заявявам своето желание за газификация на недвижим имот, находящ се на адрес:  
гр. Варна, кв./ж.к. ………………………………………………………………………………………  
бул./ул. ………………………………………………. № …….. бл. ...... вх. ........ ет. ....... ап. ...... 
 
Вид на имота: ............................................................................................................................ 
 

еднофамилна  
къща  

   

сграда - етажна  
собственост 

брой 
домакинства 

етажност  

апартамент от  
жилищен блок 

брой  
апартаменти 

етажност брой  
входове 

Разположение на 
апартамента ляв 

среден  
 

десен 

Изградено газопроводно 
отклонение до сградата: 

да не  
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Oбща разгъната 
площ                                  м2 

Застроена  
площ                          м2 

  

/действителният отговор отбележете с Х или число/ 

Описание на наличните или предвижданите газоползващи уреди: 
 

 
№ 

 
Вид газов уред 

 
Бр. 

Мощност 
[kW]  

Максимален 
дебит  [m3/h] 

Забележка 

      

      

      

      

 
Заменено гориво: 
ел.енергия           твърдо гориво          пропан-бутан           друго      ................................. 
 
Желан срок за присъединяване на обекта: ......................................................................... 
 

 
Прилагам следните документи: 

 
1. Заверено копие от документ за собственост, за ограничени вещни права в поземления 
имот или за друго право по силата на специален закон да строи присъединявания обект 
в поземления имот; 
2. При съсобствена сграда или сграда - етажна собственост - изрично писмено съгласие 
от съсобствениците, съответно решение на общото събрание на собствениците в 
етажната собственост за съгласие за газификация съобразно изискванията на чл.186 от 
ЗУТ; 
3. Копие от нотариално заверено пълномощно на избрания от общото събрание 
представител на етажната собственост; 
4. Декларация за съгласие: за учредяване на право на строеж на името на оператора на 
газоразпределителна мрежа (при необходимост); за строителство и монтаж на 
съоръжението за присъединяване; за осигуряване на достъп до съоръжението за 
присъединяване за обслужване и ремонт; 
5.  План (чертеж) на имота за определяне на местоположението му. 
6. Пълномощно – нот. заверено на упълномощеното лице, ако заявлението не се подава 
лично. 
 

Настоящото заявление е изготвено, съгласно разпоредбите на ЗЕ и Наредба 
№4/05.11.2013г. за присъединяване към газопреносната и газоразпределителните 
мрежи. 
 
Заявител: …………...…….…..   Приел документите: …….......….……..….. 

(подпис)       …...……………………. 
(име и подпис) 
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Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
Долуподписаният/ата/......................................................................, ЕГН ………………., 

л.к. № …..………………. , изд. на ……………, от МВР-…….....….…, с постоянен адрес:  гр. 
……………., кв./ул. ………………....……...……...........…… №……, бл. ......., ет. ......, ап. ....... 
 

 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 
Съм съгласен/на/ да учредя право на строеж на името на „Примагаз”АД за 

изграждане на отклонение за природен газ и монтиране на газоизмерителен уред, във 
връзка с газифицирането на имота ми. 
 

Съм съгласен/а/ да бъде застроено и монтирано съоръжението за 
присъединяване в имота ми, във връзка с газифицирането на същия. 

Съм съгласен/а/  да осигурявам достъп до същото за обслужване и ремонт. 
 
 
Дата:     ДЕКЛАРАТОР: 

.......................... 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

за предоставяне на съгласие за обработване и съхраняване на лични данни 

Долуподписаният/ата……………………………………………………............................................................. 

ЕГН ............................................, с постоянен / настоящ адрес в гр./с. ............................, 
бул./ул........................................................................................................... № ........, вх. ........, ет. ......., ап. ......., 

 

Предоставям изричното си писмено съгласие на:  

“Примагаз”АД, ЕИК 831079085, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к.“Владислав 
Варненчик” 222-А и адрес за кореспонденция: гр.Варна, ул.“Цар Симеон І” №25, представлявано от 
Венета Райкова – Изпълнителен директор,  

да обработва моите лични данни за целите на всички преддоговорни и договорни отношения между нас, 
във връзка с присъединяване на газифицирания обект към газоразпределителната мрежа на 
„Примагаз“АД и във връзка с доставката на природен газ до него, измерване и изчисляване на 
потребеното количество природен газ и предоставяне на информация за дължимите на дружеството 
суми за потребеното количество природен газ, както и на трети лица контрагенти на лицензианта, 
извършващи спомагателни дейности и обработка на данни, с цел улесняване на работния процес: фирми 
за проектиране и изграждане на сградни газови инсталации, устройства, транспортни и други съоръжения 
за природен газ, фирми за поддръжка  на интегрирана система за управление на бизнеса, фирма за 
поддръжка на софтуер и хардуер, фирми за куриерски услуги, адвокати, консултанти, одитори, държавни, 
местни или съдебни органи, и други трети лица, когато това е необходимо. 

Данните, които предоставям за обработване са: 
Имена; ЕГН/ЛНЧ; данни от лична карта, постоянен/настоящ адрес – личен и на обекта; семейно 
положение, актуален телефон; e-mail; данни от документи за право на собственост и/или право на 
ползване върху имота – предмет на договора и други, свързани с горепосочените цели. 
Известно ми е, че данните се съхраняват за периода на действие на договорите, сключени с дружеството, 
както и в сроковете, определени съгласно Закона за счетоводството (10 години, считано от 1 януари на 
отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят), а в случай на финансови задължения 
– до окончателното им уреждане и в съответствие с давностните срокове, посочени в Закона за 
задълженията и договорите. 
Запознат/а съм и приемам Политиката на „Примагаз“АД за защита на личните данни. 

Запознат/а съм с правата си на достъп или корекция на личните ми данни, чрез изрично отправено 
от мен писмено волеизлявление. 

 Съгласен/а съм  

 Не съм съгласен/а  
личните ми данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг от „Примагаз“АД,  както и от 
свързаните му лица.  
Информиран/а съм относно правото ми да оттегля даденото от мен съгласие за обработка на личните ми 
данни по всяко време, съобразно чл. 7, ал. 3 от  Регламент (ЕС) 2016/679. 
Съзнавам, че оттеглянето на съгласието ми по-късно, няма да засегне законосъобразността на 
обработването, основано на настоящото съгласие. 

Контакти с „Примагаз“АД: primagas@aresgas.bg 

 

Дата:.....................г.      Подпис: ............................. 


