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8.1.Временно електроснабдяване на строителни нужди без изграждане на
присъединителни съоръжения по ЗУТ
Стъпка 1: Проучване на условията за присъединяване на обект на
клиент към електроразпределителната мрежа
Формуляри

-

формуляр „Искане за проучване на условията за присъединяване на обект на
клиент към електроразпределителната мрежа“, който да подадете в удобен за Вас
Център за обслужване на клиенти.
[изтегли] 371 Искане за проучване условията за присъединяване на обект на
клиент (ФЛ)
[изтегли] 057 Искане за проучване условията за присъединяване на обект на
клиент (ЮЛ)

Документи

-

За физическо лице
 лична карта за справка
За упълномощен представител на собственика / съсобственик / възложител
 нотариално заверено пълномощно
Копие на Становище за условията за присъединяване или Договор за
присъединяване (в случаите, когато Искането за временно захранване НЕ се
подава съвместно с Искане за постоянно захранване).

Цена



Заплаща се цена съгласно ценоразпис на Електроразпределение Север АД, чийто
размер зависи от заявената присъединявана мощност;

Резултат



В 14-дневен срок, считано от датата на постъпване на искането за проучване ,
Електроразпределение Север АД изготвя за Вас:

-

Становище за условията за присъединяване, в случай че временното
електроснабдяване за строителни нужди е заявено след представено становище
за условията за присъединяване на обекта (постоянното захранване).
Допълнително споразумение към Договор за присъединяване за обекта, в случай
че временното електроснабдяване за строителни нужди е заявено след сключен
договор за присъединяване на обекта (постоянното захранване).

Стъпка 2: Сключване на договор/допълнително споразумение за
присъединяване, с включени условия за временно електрозахранване на
строителен обект
Забележка: Изисква се наличие на подписан и платен договор за присъединяване на
обекта.
Цена



Цената за извършване на услугата за временно електроснабдяване на строителен
обект, когато такава е посочена в договора / допълнителното споразумение към
договора за присъединяване, е съгласно утвърден ценоразпис на
Електроразпределение Север АД;.
 След сключване на договор за присъединяване / допълнителното споразумение към
договор за присъединяване можете да заплатите цената на услугата за присъединяване
на временно електрозахранване за строителни нужди по два начина:
- в брой – в Център за обслужване на клиенти, като Електроразпределение Север
АД Ви издава фактура на място;
- по банков път - Електроразпределение Север АД изготвя проформа фактура с
данните, необходими за извършване на плащането;
 След извършване на плащането, Електроразпределение Север АД стартира процес
по изграждане на съоръженията за временно електрозахранване.

Стъпка 3: Изграждане на присъединителните съоръжения за временно
захранване


Електроразпределение Север АД изгражда
електроснабдяване на строителния обект.

съоръженията

за

временно

Резултат



В срок от един месец след заплащане на дължимата цена за услугата за временно
електрозахранване за строителни нужди, Електроразпределение Север АД изгражда
съоръженията за временното електроснабдяване на строителния обект.

Стъпка 4: Сключване на договор за продажба на електрическа енергия



За сключване на договор за продажба на електрическа енергия на регулиран пазар,
моля обърнете се към ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД.

Стъпка 5: Поставяне под напрежение на електрическите съоръжения за
присъединяване


Електрическите съоръжения за временно електроснабдяване на строителни обекти се
поставят под напрежение от Електроразпределение Север АД в 7-дневен срок:
- след изпълнение на условията за присъединяване на временно
електрозахранване за строителни нужди;
при наличие на:
-

сключен договор за продажба на електрическа енергия;

Забележка: Всяко физическо лице е необходимо да удостовери самоличността си с лична
карта при подаване и/или получаване на информация/документи в Център за обслужване на
клиенти. Ако процедурата по присъединяване се извършва от пълномощник, то той следва
да представя оригинал на нотариално заверено пълномощно всеки път, когато влиза в
контакт с компанията.

8.2.Временно електроснабдяване на строителни нужди с изграждане на
присъединителни съоръжения по ЗУТ
Стъпка 1: Проучване на условията за присъединяване на обект на клиент
към електроразпределителната мрежа
Формуляри

-

формуляр „Искане за проучване на условията за присъединяване на обект на
клиент към електроразпределителната мрежа“, който да подадете в удобен за Вас
Център за обслужване на клиенти.
[изтегли] 371 Искане за проучване условията за присъединяване на обект на
клиент (ФЛ)
[изтегли] 057 Искане за проучване условията за присъединяване на обект на
клиент (ЮЛ)

Документи

-

За физическо лице
 лична карта за справка
За упълномощен представител на собственика / съсобственик / възложител
 нотариално заверено пълномощно
Копие на Становище за условията за присъединяване или Договор за постоянно
електрозахранване (в случаите, когато Искането за временно захранване НЕ се
подава съвместно с Искане за постоянно захранване).

Цена



Заплаща се цена съгласно ценоразпис на Електроразпределение Север АД, чиито
размер зависи от заявената присъединявана мощност;

Резултат



В 14-дневен срок, считано от датата на постъпване на искането за проучване ,
Електроразпределение Север АД изготвя за Вас:
-

Становище за условията за присъединяване, в случай че временното
електроснабдяване за строителни нужди е заявено след представено становище
за условията за присъединяване на обекта (постоянното захранване).
Допълнително споразумение към Договор за присъединяване за обекта, в случай
че временното електроснабдяване за строителни нужди е заявено след сключен
договор за присъединяване на обекта (постоянното захранване).

Стъпка 2: Сключване на договор / допълнително споразумение за
присъединяване, с включени условия за временно електрозахранване на
строителен обект
Забележка: Изисква се наличие на подписан и платен договор за присъединяване на
обекта.
Цена



Цената за извършване на услугата за временно електроснабдяване на строителен
обект, когато такава е посочена в договора / допълнителното споразумение към
договора за присъединяване, е съгласно утвърден ценоразпис на
Електроразпределение Север АД;
 След сключване на договор за присъединяване / допълнителното споразумение към
договор за присъединяване можете да заплатите цената на услугата за присъединяване
по два начина:
- в брой – в Център за обслужване на клиенти като Електроразпределение Север
АД Ви издава фактура на място;
- по банков път - Електроразпределение Север АД изготвя проформа фактура с
данните, необходими за извършване на плащането;
 След извършване на плащането, Електроразпределение Север АД стартира процес
по изграждане на съоръженията за временно електрозахранване на строителния
обект.
Забележка: Когато заявителят не се яви за сключване на договор за присъединяване
в срок от една година от изпращане на писмената покана, процедурата по
присъединяване се прекратява. За започване на нова процедура по присъединяване
на обекта възложителят подава ново искане за проучване на условията за
присъединяване, като заплаща съответната цена за услугата.

Стъпка 3: Изграждане на присъединителните съоръжения за временно
захранване


Електроразпределение Север АД изгражда
електроснабдяване на строителния обект.

съоръженията

за

временно

Резултат



В срок от един месец, след въвеждане в експлоатация на присъединителните
съоръжения и след прехвърляне на присъединителните съоръжения в собственост
Електроразпределение Север АД, в случай, че присъединителните съоръжения ще
бъдат изградени по реда на чл. 21, ал. 5 и чл. 31, ал. 2 от Наредба №6 от 24.02.2014 г.
за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към
преносната и разпределителните електрически мрежи (ППКЕЕПРЕМ),

Електроразпределение Север АД изгражда
електроснабдяване на строителния обект.

съоръженията

за

временно

Стъпка 4: Сключване на договор за продажба на електрическа енергия


За сключване на договор за продажба на електрическа енергия на регулиран пазар,
моля обърнете се към ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД.

Стъпка 5: Поставяне под напрежение на електрическите съоръжения за
присъединяване


Електрическите съоръжения за временно електроснабдяване на строителни обекти се
поставят под напрежение от Електроразпределение Север АД в 7-дневен срок:

след изпълнение на условията за присъединяване на временно
електрозахранване за строителни нужди, при изпълнени изисквания за
въвеждане на съоръженията за присъединяване в експлоатация, в случай че се
изисква съгласно разпоредбите на ЗУТ
при наличие на:
-

-

сключен договор за продажба на електрическа енергия;

Забележка: Всяко физическо лице е необходимо да удостовери самоличността си с лична
карта при подаване и/или получаване на информация/документи в Център за обслужване на
клиенти. Ако процедурата по присъединяване се извършва от пълномощник, то той следва
да представя оригинал на нотариално заверено пълномощно всеки път, когато влиза в
контакт с компанията.

