ИСКАНЕ

№

г.

/

l

за прехвърляне на присъединителни съоръжения, изградени от клиент/производител съгласно
чл.21/чл.62 от наредба №6 за присъединяване на производители и кл иенти на електрическа енергия
към преносната или към разпределителните електрически мрежи

От

l

_ ___ __ ___ __ ___ __ ___ __ __ ___ __ _ __ __ ___ __ ___ _

l

(наименование на физическото или юридическото лице)

представляван(а) от

|____________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________

__ l

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

представляван(а) от

|_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__ l

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

ЕИК по БУЛСТАТ/ ЕГН

|_______________________

_________________ _ l

С адрес за кореспонденция:

гр.(с.)

№

ПК

|_____________________________________________________________________________________________ l

|________________________

телефон:

l

вх.

l

l

ет.

l

l

|___________________________________________________

мобилен тел.:

l

________

|_________________________ l

ап.

______________

l

|___________________________________________________________________________________

___ l

l

_______________ l

, E-mail:

_

ул.

факс:

|_____________________________________________________________ _______________________________

l

__ l

___ __ ___ __ ___ __ ___ __ ___ __ __ ___ __ ___ __ ___ __ ____ __ ___ _

l

В случай, че сте пълномощник, моля попълнете:

От

_ ___ __ ___ __

l

__ ___ __ ___ __ ___ __ ___ __ __ __ __

l

(име, презиме, фамилия)

ЕГН I

I

I

I

I

Пълномощно №
с рег. №

I

I

I

I

I

I

___ __ ___ __ ___ __ ___

l

l

на Нотариус

__ __ ___ __ ___ __ ___ __ _

l

___ __ ___ __ ___ __ ___ __ ___ __ ___ __ ___ __ ___ __ ___ __ __ ___ ___ __ ___ __ ___ __ _ __ __ __ ___ __ ___ __ ___ __ ___ __ ___ __ ___ __ ___ __ __ ___

l

_

l

l

на Нотариална камара.

Моля да се започне процедура по прехвърляне в собственост и/или предаване за експлоатация на
присъединителни съоръжения, изградени съгласно договор за присъединяване
______________________________________________________________________

_____________

____ ___

|_______________________________________________________

, сключен с Електроразпределение Север АД.

Вид на присъединителното съоръжение:

OD-EP-073, v10

1.

ПС;

ВС

|_____________________________________________________

2. Трафопост тип:

БКТП;

3. Кабелна линия:

СрН;

4. Въздушна линия:

СрН;

напрежение

_______________________________________________________

КТП;

КРУ;

МТП

|____________________________________________________________________________________

НН

|___________________________________________________________________________________________________

НН

ENERGO-PRO ГРУПА

|________________________

________________________________________

______________

напрежение

|__________________________________________

|__________________________________________

________

напрежение

________

напрежение

|__________________________________________

kV

kV
kV

kV
Стр. 1 от 3

|__________________________________________

Електроразпределение Север АД
гр. Варна 9009, бул. Вл. Варненчик 258, Варна Тауърс, кула Е
ЕИК 104518621, e-mail: info@erpsever.bg, тел: 070016161, web: erpsever.bg

5. Табло НН

|________

_____________________________________

|________

_____________________________________

|________

_____________________________________

|________

_____________________________________

______________________________________________________

________

напрежение

|__________________________________________

________________________________________________________

_____________

______ l

__________________________________________

_______________

kV

_________________________________________

______ l

______ l

Местонахождение на присъединителните съоръжения:
гр.(с.)
ул.

|___________________________

___________

l

УПИ

__________

l

_______________

____________

____________________ l

l

____________________________________

№

община

l

|___________________________________________________________________________________________________________________ _ l

кв.

l

___________________________

l

______________

l

Приложения:
Документ за собственост на имота (или документ за учредено право на строеж) – копие;
Актуална скица на имота (отразен ТП) – копие;
Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация на енергийните обекти – копие;
Протокол на Общото събрание/на Съвета на директорите/на Управителния съвет или на Едноличния собственик
на капитала на дружеството/Решение на Общото събрание на кооперацията – копие;
Утвърдена проектна документация (чертежи, обяснителни записки и др.), в която да са нанесени всички
последвали изменения – копие;
Заповед за прокарване (когато кабелът минава през общински имот) – копие;
Договор за учредяване на сервитут (когато кабелът минава през частен имот, собственост на трето лице) –
копие;
Разрешение за строеж – копие;
Протоколи, съставени по време на строителството (обр. 15 и 16) – копие;
Разрешение за ползване – копие;
Екзекутивен чертеж (Кадастрална скица с нанесени присъединителни съоръжения) – копие;
Технически паспорт на присъединителното съоръжение – копие;
|_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________

|________________________

_________________ ___

|________________________

_________________ ___

;

_________________ ___

;

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

.

Съгласен/съгласна съм декларираните данни за контакт на заявителя да бъдат обработвани от
Електроразпределение Север АД за маркетингови кампании и за осъществяване на персонализирана комуникация
относно продуктите, офертите, събитията на дружеството.
Информиран/а съм, че мога да оттегля съгласието си за обработване на личните ми данни по всяко време, писмено
или електронно - в Центровете за обслужване на клиенти, по електронна поща – info@erpsever.bg (подписано с
КЕП) или по пощата. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на
дадено съгласие преди неговото оттегляне.
Подпис………..
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С подписване на настоящото заявление, удостоверявам следното:
 Запознат съм с Общите условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната
мрежа на Електроразпределение Север АД (ОУДПЕЕ).
 Информиран/а съм, че декларираните от мен лични данни ще бъдат обработвани от Електроразпределение
Север АД, могат да бъдат разкривани и предавани на трети лица, във връзка с изпълнение на описаното от мен в
настоящото искане (за целите на сключването и/или за изпълнението на договор, по който съм страна /
представляваното от мен лице е страна, или във връзка с предоставянето на заявени от мен услуги), в съответствие
с Политиката за поверителност и защита на личните данни на Електр оразпределение Север АД
(https://www.erpsever.bg/bg/GDPR).
 Информиран/а съм, че мога да възразя срещу обработването на моите лични данни или да поискам достъп
до, коригиране на или заличаване на личните ми данни, както и че имам право да изискам прехвърлянето на
личните ми данни на трето лице.
 Запознат/а съм с Политиката за поверителност и защита на личните данни на Електроразпределение Север
АД, достъпна в Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО и на уеб адрес: https://www.erpsever.bg/bg/GDPR.
 Декларирам истинността на заявените данни и ми е известна наказателната отговорност за деклариране на
неверни данни.
 Декларирам вярност с оригинала на всички предост авени от мен допълнителни документи към настоящото
искане/заявление.
Повече информация можете да откриете на нашата уеб страница https://www.erpsever.bg/bg/GDPR.

Заявител:

__________________

l

_________

___

Приел:

l

(три имена)
______________________

l

___________

l

__________________________

l

l

___________________________

(подпис и печат)
l

_________

________

l l

_

l

(подпис)
________________

(град)

l

l

_______

(дата)

_________

l l

________

l

(град)

OD-EP-073, v10

(дата)

l

(име и фамилия на служителя)
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