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ДО: 
Г-жа Венета Райкова 
Изпълнителен Директор 
На „Примагаз”АД 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА 
/стопански нужди/ 

 
ГР. ВАРНА 

 
№................................./................................... 

 
От: ............................................................................................................................................................................ 

/наименование на юридическото лице  или търговеца/ 
с адрес на управление:  
град:.......................ул………………………………..........…..………………...............................................№…….. 
бл ...............вх................. ет ............... ап ...............  
адрес за кореспонденция:  
град:.......................ул………………………………..........…..………………...............................................№…….. 
бл ...............вх................. ет ............... ап ...............  
 
лице за контакти: ................................................................................................../.................................................. 
служ.тел:...............................................моб. тел:.......................................... 

БУЛСТАТ:................................................... ел. поща – e-mail:……………………………………………………….… 
 
ЕИК: ...............................................в ТР при АП         ИН по ДДС № .............................................. 
 
представлявано от .................................................................................................................................................. 

/трите имена и длъжност/ 
 

Уважаема госпожо Райкова, 
Заявявам своето желание за газификация на ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

/наименование на обекта/ 
намиращ се на адрес: гр.Варна, 
ул………………………………..........…..………………...............................................№…….. 
бл ...............вх................. ет ............... ап ...............  
 
 
Ще употребявам 
природния газ за: 

технологични нужди топла вода пара отопление 
 
да/не 

 
да/не 

 
да/не 

 
да/не 

Режим на 
потребление: 
 

целогодишно сезонно денонощно  
 
да/не 

 
да/не 

 
да/не 

 
 

  
Заменено гориво:....................................................................................................................................... 

/мазут, газьол, черни (антрацитни въглища), кафяви въглища, лигнитни въглища, брикети, дърва, пропан-
бутан. ел.енергия, въглища от внос, кокс, пелети, други/ 

 
Очаквано потребление на природен газ: 
 
максимален годишен разход ……….х.м.куб; минимален годишен разход ……….х.м.куб; 
 
максимален часов разход ...............м.куб.; минимален часов разход ...............м.куб.; 
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Изходно налягане след газорегулаторното и измерително табло /отбележете желаното/: 
 
20 mbar 100 mbar 4 – 6 bar Друго.................................... 
 
Резервно гориво: не да вид ............................................... 
 
Желана точка на присъединяване към газоразпределителната мрежа на „Примагаз”АД  
/да се отбележи на приложения документ по т.2 по-долу/ 
 
Желан срок за присъединяване на обекта ………………………………....... 
 
 

Прилагам следните документи: 
 

1. Заверено копие от документ за собственост на имота, за ограничени вещни права в поземления имот 
или за друго право по силата на специален закон да строи присъединявания обект в поземления имот; 
2. Заверено копие от виза за проектиране, от план или от схема за определяне местоположението и 
предназначението на присъединявания обект; 
3. Декларация за съгласие: за монтаж на съоръжението за присъединяване и за осигуряване на достъп 
до съоръжението за присъединяване за обслужване; за учредяване на право на строеж на името на 
оператора на газоразпределителна мрежа; 
4. Описание на предвидените за монтаж газоползващи уреди: 
 

№ Вид газов уред бр. Мощност [kW]  Максимален дебит[m3/h] Забележка 

      

      

      

      

      

 
Класификация на потребителя *: 
 
      Обществено административен потребител    Промишлен потребител 
 
* Попълва се от служител на  „Примагаз”АД 
 

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-
…………...…...., представляващ ………………………………………………………………..., 
със седалище: ……………………………..…………………………………………..............…..., 
и адрес на управление: ………………………………………………………….………………, 
рег. по ф.д. № …………………….., БУЛСТАТ ……………..……., дан.№ …………….………, 
в качеството си на ….……………………..………………………………........... на дружеството 

 
 

 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 
Съм съгласен/а/ да бъде застроено и монтирано съоръжението за 

присъединяване в имота ми. Съгласен съм да осигурявам достъп до същото за 
обслужване и ремонт, във връзка с присъединяване към газоразпределителната мрежа 
на „Примагаз”АД. 

 
Съгласен съм 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 присъединяване към газоразпределителната мрежа (в случай на 
необходимост). 
 
 
 
 
 
 
 
Дата:      ДЕКЛАРАТОР: 

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


