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Вх №                                     /                        20        г                                                                                              Образец 5 

ИСКАНЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ 
НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ 

ИЗТОЧНИЦИ КЪМ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА 

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 извършите проучване и посочите условията и начина на присъединяване към 

електроразпределителната мрежа на обект за производство на електрическа енергия, както следва: 

Тип и наименование на електрическата централа: ............................................................................................ 

Тип на носещите конструкции:  Стационарни. 

  Тракери. 

Място на монтаж на носещите конструкции:  Върху покрив/фасада на съществуваща сграда. 

  Върху земя на предоставения за целта имот. 

Декларирам, че:  Ще използвам произвежданата електроенергия 

за собствено потребление. 

  Няма да използвам произвежданата 

електроенергия за собствено потребление 

Местонахождение на електрическата централа: 

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

гр./с. ...............................................,  ул. ....................................................... №....... 

ЕКАТТЕ: ..................................................... Имот №: ...................................................... 

Номинална мощност на електрическата централа (kW): ......................................... 

Срок за въвеждане на електрическата централа в експлоатация: ............................................ 
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Прогнозно годишно количество произведена електроенергия (kWh/год.): ........................................... 

Данни за използваните инвертори: 

Производител: ...................................................................................................................................................... 

Модел: .................................................................................................................................................................. 

Пикова мощност (kWp): ................................................ 

Прил оже ния: 

 Копие на актуална скица на имота, в който ще се изгражда фотоволтаичната електрическа 

централа; 

 Копие на документ, удостоверяващ вещното право върху имота, в който ще се изгражда 

фотоволтаичната електрическа централа (право на собственост, учредено право на строеж или 

право на надстрояване/пристрояване); 

  Копие на виза за проектиране или заповед за влязъл в сила одобрен подробен устройствен план 

(ПУП), когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите на ЗУТ; 

 Декларация за ползване или отказ от ползване на преференциални цени за изкупуване на 

произведената енергия, ако централата попада под разпоредбите на чл.24, т.1 от ЗЕВИ; 

 Копие на техническите спецификации на инверторите; 

 Копие на техническите спецификации на фотоволтаичните генератори (панели/модули); 

 Идеен проект на фотоволтаичната електрическа централа включващ: 

− Схема разпределение/конфигурация на фотоволтаичните генератори (панели/модули) в 

отредения за целта имот; 

− Общ брой и модел на инверторите; 

− Общ брой и модел на фотоволтаичните генератори (панели/модули); 

 Нотариално заверено пълномощно на лицето представляващо заявителя (при 

условие че искането се подава от упълномощено от заявителя лице). 

 

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/ 

 


