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Вх №                                     /                        20        г                                                                                              Образец 9 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

ЗА ПОСТАВЯНЕ ПОД НАПРЕЖЕНИЕ НА ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПО РЕДА НА ЗУТ ЕНЕРГИЕН ОБЕКТ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ 

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

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

Постоянен адрес/седалище: 

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

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

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

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

 (за юридическо лице)   (за физическо лице) 

Банка ................................................................................................................. 

Банкова сметка  

BIC  

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 

Адрес за кореспонденция: 

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

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

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

Моля да бъде поставен под напрежение въведен в екплоатация по реда на ЗУТ обект за производство 

на електрическа енергия от възобновяеми източници, както следва: 

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

Местонахождение на електрическата централа: 

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

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

ЕКАТТЕ: ..................................................... Имот №: ............................................................................................... 
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Номинална мощност на електрическата централа (kW): ................................................................................. 

Договор за изкупуване на електрическа енергия №: ......................................................................................... 

Прил оже ния: 

 Документ, удостоверяващ въвеждането в експлоатация по реда на ЗУТ на електрическата 

централа;  

 Документ, удостоверяващ въвеждането в експлоатация по реда на ЗУТ на съоръженията за 

присъединяване, в случай че съгласно договора за присъединяване се изграждат от 

производителя; 

 Декларация за съответствие на електрическите съоръжения на електрическата централа с 

изискванията на нормите за безопасност и техническите норми; 

 Декларация за наличие на комплектуван и обучен експлоатационен персонал, експлоатационни 

инструкции, оперативни схеми и техническа документация, необходими за нормална 

експлоатация; 

 Екзекутивни чертежи, протоколи от изпитвания, характеристики и настройки на съоръженията, 

свързани със сигурната и безаварийна работа на електрическата мрежа, в обем, съгласуван 

между производителя и Електроразпределение Златни пясъци АД; 

 Договор за достъп на производител на електрическа енергия до електроразпределителната 

мрежа, собственост на Електроразпределение Златни пясъци АД (не се изисква в случай че 

електрическата централа е с обща инсталирана мощност до 30 kW включително); 

 Списък на лицата от оперативно-ремонтния персонал на електрическата централа, със 

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

средства за 24 часова комуникация; 

 Удостоверение за актуално състояние, валидно към момента на подаване на искането, копие на 

удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по ЕИК за юридически лица; 

 Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява възложителя. 

 

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/ 

 


