
 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 
Долуподписаният/та..……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….................................................... 

с адрес ………………………………………………………………………………, лична карта № 

……………………………….., издадена от ……………………………… на ……………………….,  

адрес по лична карта:............................................................................................................................... 

в качеството си на .........................................................., на ...................... ...........................................,  
   (изписва се точната длъжност)  (наименованието на ЕТ или юридическото лице) 

 

със седалище и адрес на управление, .........................................................................., рег. по 

фирмено дело №...................................................., собственик/носител на ограничени вещни права 

или друго право по силата на специален закон да строи в  недвижим имот на адрес....................... 

…………………………………………………………………………………………………..............., 

с планоснимачен № ……………………………., парцел ………………………….. в квартал 

……………………………. по план на град ………………………………………………., съгласно 

Нотариален акт № …………………………….., том ………………………дело №............................. 

от …………………………… по описа на.............................................................................................. 

 
Д Е К Л А Р И Р А М 

 

Съгласие за : 

1. Прокарване на газопроводно отклонение и монтиране на съоръжение, собственост на 

Газоразпределителното дружество в недвижимия имот (при необходимост). 

2. Учредяване право на строеж в полза на Газоразпределителното предприятие за монтиране на 

съоръжение в недвижимия имот и право на прокарване на газопроводно отклонение (при 

необходимост). 

3. Включване на съседни имоти към газопроводното отклонение, изградено в недвижимия имот 

( при необходимост ). 

4. Въвеждане на ограничителни условия за ползване на имота в участък до 1 ( един ) метър от 

двете страни на газопровода, в които не следва да се : 

 Отлагат строителни отпадъци; 

 Да се издигат временни и постоянни постройки; 

 Да се засаждат трайни насаждения с дълбока коренна система; 

5. Осигуряване на достъп на служителите на Газоразпределителното предприятие до 

съоръженията за присъединяване и  вътрешна газова инсталация за обслужване и ремонт. 

Газоразпределителното предприятие не дължи предварително обезщетяване, съгласно чл. 192, 

ал. 5 във връзка с чл. 210 от ЗУТ, тъй като изгражданият газопровод и съоръжения са за 

газификация на собствен на дружеството имот. 

За неверни данни в настоящата декларация нося отговорност по чл. 313 от НК. 

 

      

       

Декларатор: ………………………………………..  

          подпис/ печат 

 

 

…………………………………………………………… 

                                                            име фамилия, длъжност 

 

 


