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ПЪЛНОМОЩНО 
 
 

Долуподписаните съсобственици на сграда - етажна собственост, находяща се на адрес: 
град ………………, улица ………………………………….., № ……….., вх. ……………..., въз 
основа на решение на общо събрание на съсобствениците, проведено на ………………….г., 
съгласно чл. 47 от Закона за собствеността и във връзка с  чл. 186, ал.2 от ЗУТ  
 
 
 

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ: 
 
 
……………………………...........……........…….., живущ в град ……………………, улица 
…………………………., № ………, вх. ……….., притежаващ лична карта  
№ …………….  ., издадена на ……….....….. от ….......……..,   ЕГН ………………..,  
 
 
със следните права: 
 
 
1. Да извърши всички необходими правни и фактически действия, свързани с изграждане 

на Вътрешна сградна газопроводна инсталация на сграда, находяща се на адрес:  
град ………………….., ж.к. /район………........………., ул. “……..............……………………”   
№ ………, блок ………, вход ………..,  

 
като включително, но не само: 
 
- сключи с Изпълнител Договор за проектиране на вътрешната сградна газопроводна 

инсталация; 
- одобрява работните проекти за изпълнение на вътрешна сградна газопроводна инсталация; 
- сключи с Изпълнител Договор при общи условия за изграждане на вътрешна сградна 

газопроводна инсталация; 
- съгласува със съответните инстанции цялата необходима документация за осигуряване на 

всички необходими строителни книжа за започване на строителството; 
- подава и получава от компетентните държавни органи всякакви документи, които са 

необходими във връзка с изграждането на вътрешна сградна газопроводна инсталация; 
- декларира всички свързани с изграждането на вътрешна сградна газопроводна инсталация 

факти и обстоятелства; 
- осигурява достъп на съответните специалисти до обекта за газификация; 
- подписва всички необходими протоколи, книжа за строителство и всяка друга документация, 

във връзка с изграждането, приемането и издаването на разрешение за експлоатация и 
удостоверение за ползване на обекта; 
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- извършва и всички други действия, необходими за изграждане на вътрешната сградна 
газопроводна инсталация и нейната експлоатация. 

 
2. Да извърши всички необходими действия, свързани с присъединяването на вътрешната 

сградна газопроводна инсталация към газоразпределителната мрежа на 
газоразпределителното предприятие:  

 
- представя на газоразпределителното предприятие всякаква необходима във връзка с 

присъединяването документация, включително работни проекти, скици, разрешителни и 
други; 

- подписва всички необходими във връзка с присъединяването документи. 
 

Упълномощеният няма право да преупълномощава трети лица с правата по това 
пълномощно, освен с изричното писмено съгласие на Упълномощителите. 
 

Настоящото Пълномощно има действие до издаване на Разрешение за въвеждане в 
експлоатация на вътрешната сградна газопроводна инсталация от компетентните органи. 
 
 
Дата: ………………..      
 
 
 
 
Упълномощители: 
 
 
 
………………………………. 
 
 
/………………………………/   
    
 
 
 
………………………………. 
 
 
/………………………………/   
 
 
 


