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Вх №                                     /                        20        г                                                                                              Образец 4 

ИСКАНЕ  
ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ИЗГРАДЕНИ ОТ КЛИЕНТ/ПРОИЗВОДИТЕЛ 

СЪГЛАСНО ЧЛ.21/ЧЛ.62 ОТ НАРЕДБА №6 ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И КЛИЕНТИ НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ КЪМ ПРЕНОСНАТА ИЛИ КЪМ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ 

От............................................................................................................................................................................ 

(име, презиме и фамилия на физическо лице / наименование на юридическото лице) 

с адрес за кореспонденция: 

Област: ..............................................................., Община: ............................................................ 

гр./с. ...............................................,  ул. ....................................................... №....... вх. ....... ет. ...... ап. ....... 

тел.: ................................................................ e-mail: ..........................................................................................  

 ЕИК: ................................................... ЕГН: ..........................................................................  

 (за юридическо лице)   (за физическо лице) 

В случай, че сте пълномощник, моля попълнете: 

От .......................................................................................................................................................................... 

(име, презиме и фамилия) 

ЕГН: .......................................................................... 

Пълномощно № ............................. на Нотариус ............................................................................................................................................ 

с рег. № ............................................. на Нотариална камара 

 

Моля, да се започне процедура по прехвърляне в собственост и/или предаване за експлоатация на 

присъединителни съоръжения, изградени съгласно договор за присъединяване _______________________, 

сключен с Електроразпределение Златни пясъци АД 

Вид на присъединителното съоръжение: 

1. Трафопост тип:      БКТП;      КТП;      КРУ;      МТП _________________________ напрежение __________ kV 

2. Кабелна линия:      СрН;      НН; ________________________________________ напрежение __________ kV 

3. Въздушна линия:      СрН;      НН; _______________________________________ напрежение __________ kV 

4. Табло НН: __________________________________________________________ напрежение __________ kV 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Местонахождение на присъединителни съоръжения: 

гр/с............................................................................ община............................................................. 

ул........................................................................................№.......кв................................................... 

УПИ...................................................................................................................................................... 

Приложения: 

□ Копие на документ, удостоверяващ вещното право върху обекта /имота или договор за наем; 
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□ Актуална скица на имота (отразен) ТП – копие; 
□ Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация – копие: 
□ Протокол на Общото събрание/на Съвета на директорите/на Управителния съвет или на Едноличния 

собственик на капитала на дружеството/Решение на Общото събрание на кооперацията – копие; 
□ Утвърдена проектна документация (чертежи, обяснителни записки и др.), в която да са нанесени всички 

последвали изменения – копие; 
□ Заповед за прокарване (когато кабелът минава през общински имот) – копие; 
□ Договор за учредяване на сервитут (когато кабелът минава през частен имот, собственост на трето лице) – 

копие; 
□ Разрешение за строеж – копие; 
□ Протоколи, съставени по време на строителството (обр. 15 и 16) – копие; 
□ Екзекутивен чертеж (Кадастрална скица с нанесени присъединителни съоръжения) – копие; 
□ Технически паспорт на присъединителното съоръжение – копие; 
□ ....................................................................................................................................................................................... 
□ ....................................................................................................................................................................................... 

 

Предоставените с това заявление лични данни се използват за целите на неговата обработка в съответствие с 

изискванията на приложимата нормативна уредба за обработка на лични данни и вътрешно организационните 

документи на дружеството. Подробна информация можете да получите на адрес: www.erp-zlatni.bg 

 

 

Заявител:....................................................................................................  ......................  ......................                                                               

                                        /име,фамилия/                                                                     /подпис/        /дата/ 

 

 

Приел    :....................................................................................................  ......................  ......................                                                               

                                        /име,фамилия/                                                                     /подпис/        /дата/ 

 


