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Вх №                                     /                        20        г                                                                                              Образец 8 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

ЗА ИЗВЪРШЕНО МОНТИРАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 

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) 

Юридическото лице се представлява от: 

............................................................................................................................. ЕГН ........................................... 

(име, презиме и фамилия на лицето вписано в Търговския регистър) 

 

В случай, че сте пълномощник, моля попълнете: 

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

(име, презиме и фамилия) 

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

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

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

 

Настоящото е заявление за извършено монтиране на инсталация за производство на електрическа енергия 

по смисъла на чл.31, ал.1 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), за обект по чл.24, ал.1 

от ЗЕВИ, както следва: 

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

Местонахождение на електрическата централа: 

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

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

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

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

Договор за присъединяване №: .................................................................................................. 

Декларирам, че обектът е изграден в съответствие със съгласуваната проектна документация и 

относима нормативна уредба. 

Декларирам истинността на заявените данни и ми е известна наказателната отговорност за 

деклариране на неверни данни. 

Прил оже ния: 
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 Списък на лицата от оперативно – ремонтния персонал на електрическата централа, със 

съответната група по безопасност, отговарящи за съоръженията, както и телефони за 

комуникация; информация за вида на връзката – телефонна и/или интернет; 

 Нотариално заверено пълномощно на лицето представляващо заявителя (при 

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

 За обекти по чл. 24, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗЕВИ 

✓ Декларация за съответствие на основните елементи на обекта за производство на ел. 

енергия от възобновяеми източници;  

✓ Протокол със стойностите на основните настроени параметри на задействане и 

времезакъснение за всяка защита; 

✓ Чертежи/Документация при несъществени промени по време на строителството.  

 

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/ 

 


