ЗАЯВЛЕНИЕ №

г.

/

l

за извършено монтиране на инсталация за производство на електрическа енергия
От
(наименование на физическото или юридическото лице)

с адрес за кореспонденция:
Област:

Община:

гр./с.:

ПК:

ул.

№

тел.:

вх.

ет.

ап.

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)

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

Данни за пълномощник на физическото или юридическото лице:
ЕГН
(име, презиме и фамилия на упълномощеното лице)

Пълномощно №
С рег.№

На Нотариус
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, т. 11 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
относимата нормативна уредба.
Декларирам истинността на заявените данни и ми е известна наказателната отговорност за деклариране
на неверни данни.
Приложения:
Декларация за съответствие на основните елементи на обекта за производство на електрическа енергия от
възобновяеми източници;
Декларация от техническото лице, което е извършило строително-монтажните работи на обекта по чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ
за извършване монтажа на съоръженията съгласно техническите изисквания;
Протокол със стойностите на основните настроени параметри на задействане и времезакъснение за всяка защита;

OD-EP-350, v10

Чертежи/документация при несъществени промени по време на строителството;

с обща инсталирана мощност до 30 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към
електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии;
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ENERGO-PRO ГРУПА

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

Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява възложителя.

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………..
С подписване на настоящото заявление, удостоверявам следното:
 Запознат съм с Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните
мрежи 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
заявление (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 Електроразпределение 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 предоставени 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

_________

(дата)

________

l l

l

(име и фамилия на служителя)
_

l

(подпис)
________________

(град)

l

l

_______

(дата)

_________

l l

________

l

(град)
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