
 

 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ АД 
Варна, 9007, к.к.“Златни Пясъци“, ЕИК 103508147 тел./факс: 052 355 446  

С т р а н и ц а  1 | 1 

 

Вх №                                     /                        20        г                                                                                              Образец 6 

ИСКАНЕ  
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ КЪМ 
ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА 

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

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

Представляващ: ................................................................................................................................................... 
(наименование, съгл. регистрация в търговския регистър) 

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

Седалище и адрес на управление / постоянен адрес: 

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

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

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

В случай, че сте пълномощник, моля попълнете: 

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

(име, презиме и фамилия) 

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

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

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

Моля, да ми предложите за сключване предварителен договор за присъединяване на независим 
производител  към електрическата мрежа: 

на обект: ............................................................................................................................................................... 

местоположение на обекта: гр. Варна,  к.к. „Златни пясъци“ ................................................................... 

............................................................................................................................. ....................................., 

за който има издадено Становище № .........................................  

Настоящото искане се подава в съответсвие с чл.58 от Наредба №6 за присъединяване на производители 
и клиенти на електрическа енергия към преносната и разпределителната електрически мрежи 

Прил оже ния: 

 Копие от удостоверение за актуално състояние и копие от удостоверение за вписване в регистър 
ЕИК; копие на удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ; 

 Нотариално заверено пълномощно на лицето представляващо заявителя (при условие че 
искането се подава от упълномощено от заявителя лице). 

  Копие на виза за проектиране или одобрен ПУП, когато издаването им е задължително, съгласно 
разпоредбите на ЗУТ. 

 

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/ 
 


