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Вх №                                     /                        20        г                                                                                              Образец 7 

ИСКАНЕ  
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА 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 договор за присъединяване по чл. ................ от ЗЕВИ, към електрическата мрежа 

на обект: 

гр. Варна,  к.к. „Златни пясъци“ ................................................................................................................  

............................................................................................................................. ...................................... 

Необходимите мощности на обекта по проект на главно електромерно табло са: 

Предоставена мощност: ............................ kW Присъединена мощност: ............................ kW 

За собствени нужди ще ползвам ............................ kW 

За резервно ел. захранване ще ползвам от собствен източник: ....................................................................... 

(вид на източника) 

Предоставена мощност: ............................ kW Присъединена мощност: ............................ kW 

За обекта има сключен предварителен договор №................................. 

Срок за изграждане/въвеждане на обекта в експлоатация ............................... месеца 

Етапност: 

 НЕ  ДА 
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Адрес за кореспонденция: 

Име, презиме и фамилия .................................................................................................................................... 

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

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

Прил оже ния: 

 Копие от удостоверение за актуално състояние и копие от удостоверение за вписване в регистър 

ЕИК; за физически лица – копие от документ за самоличност или представяне на документа за 

сверяване на данните на заявителя; 

 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); 

 Нотариално заверено пълномощно на лицето представляващо заявителя (при условие че 

искането се подава от упълномощено от заявителя лице). 

  Копие от съгласуван от „Електроразпределение Златни пясъци“ АД инвестиционен проект на 

обекта, включително част Архитектурна и част Електро, включващи местоположението на 

средствата за търговско измерване и подхода към тях. 

 Копие от разрешение за строеж 

 

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/ 

 


