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Вх №                                     /                           20     г                                                                                         Образец 1                                                    

ИСКАНЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ 

НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТ НА КЛИЕНТ КЪМ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА в 

съответствие с чл. 4,5 и 6 от Наредба №6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа 

енергия към преносната и разпределителната електрически мрежи /НППКЕЕПРЕМ/ 

□ При изграждане на нов обект 

□ При преустройство на обект по реда на ЗУТ 

□ При увеличаване на договорената присъединена мощност на съществуващ, присъединен обект 

□ При обособяване на нов обект със самостоятелно измерване , чрез отделяне от съществуващ обект, присъединен към ел. 

мрежа 

□ При промяна броя на фазите 

□ За електроснабдяване на съществуващ обект, който не е присъединен към електрическата мрежа 

□ За присъединяване на обект с прекратен достъп до мрежата 

□ За временно електроснабдяване на строителни обекти 

□ За временно електроснабдяване на преместваеми обекти по смисъла на ЗУТ 

от............................................................................................................................................... 

                                           (име, презиме, фамилия)                                            

EГН…........................................, ЛК №...........................................,  

издадена на........................................., от МВР........................... 

Представляващ ........................................................................................................................... 

                                                   (наименование съгл. търг. регистър)      

ЕИК............................................... ИН ПО ЗДДС......................................................................... 

                                                                                                                                                                                  

       Моля, да се направи проучване за условията за присъединяване за захранване на 
обект:..................................................................................................................................... 

Намиращ се на адрес:........................................................................................................................... 

Предназачение на обекта:        Битова         Стопанска       Брой на фазите:          монофазно            трифазно 

Ниво на ел.напрежение :        НН           Ср.Н   

 Категория по осигуреност на електроснабдяване :         първа               втора           трета  

Срок на въвеждане в експлоатация:....................................................................................... 

Мощност:     Предоставена  :..................................kW,      Съществуваща..........................kW 
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Брой на бъдещите потребители: 

               Вид 
(жилище, офис  и др) 

         Захранване 
(монофазно, трифазно) 

            Мощност 
                (kW) 

               Брой 

    

    

    

    

    

 

                                                                                                                                                                               

Адрес за кореспонденция: 

Гр/с...................................................... ПК..................................... ЖК................................................... 

ул........................................................................................№.......бл.......вх...........ет...........ап........... 

телефон............................................................мобилен телефон..................................................... 

имейл................................................................................................................................................... 

                                                                                                                                                                                  

Приложения: 

□ Копие на виза за проектиране или одобрен ПУП (ако обекта се изгражда или преустройва по реда на ЗУТ) 
□ Копие на документ, удостоверяващ вещното право върху обекта /имота или договор за наем 
□ Удостоверение за актуално състояние от съда по регистрация, валидно към момента на подаване на 

искането 
□ Разрешение за поставяне на преместваем обект 
□ Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява юридическото или 

физическото лице, което е възложител /собственик/ползвател/наемател на обекта 
 
 
Пълномощно......................................../........................г. Нотариус №......................................... 
 
 

Заявител:....................................................................................................  ......................  ......................                                                               
                                        /име,фамилия/                                                                     /подпис/        /дата/ 

 

 

Приел    :....................................................................................................  ......................  ......................                                                               
                                        /име,фамилия/                                                                     /подпис/        /дата/ 


