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П. КОД   Ж.К

№     БЛ. ВХ. ЕТ. АП. 

ИМЕЙЛ 

ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ 

ЕГН

ГР./С.

УЛ.

ТЕЛЕФОН

ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

ОТ 

(наименование съгласно данни в Търговския регистър)

ЕИК ИН по ЗДДС 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

ГР./С. П.КОД Ж.К. 

УЛ. №  БЛ. ВХ. ЕТ. АП.

ТЕЛЕФОН ИМЕЙЛ 

ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ЮЛ  

ПРЕДСТАВ. ВЛАСТ/ДЛЪЖНОСТ

МОЛЯ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРОУЧВАНЕ ЗА НАЧИНА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА

С МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: 

ГР./С.                УЛ.              № 

УПИ/ПИ         КВАРТАЛ                                                          МЕСТНОСТ

СРОК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТА

НОМИНАЛНА МОЩНОСТ    KW    ЕДНОФАЗНО             ТРИФАЗНО   

РЕЖИМ НА РАБОТА

СИГУРНОСТ НА ЗАХРАНВАНЕ НА СОБСТВЕНИТЕ НУЖДИ ПО ГРУПИ И МОЩНОСТИ

ПРОГНОЗНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ (ПОМЕСЕЧЕН ГРАФИК) ПО ЕТАПИ НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ОСНОВНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И НА ЦЕНТРАЛАТА КАТО ЦЯЛО

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ ПРОИЗВЕДЕНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА:

□ САМО СОБСТВЕНИ НУЖДИ □ САМО ПРОДАЖБА □ СОБСТВЕНИ НУЖДИ И ПРОДАЖБА

ПРЕДОСТАВЕНА МОЩНОСТ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ kW

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ/НЕ СЪМ ПОТРЕБИТЕЛ ЗА БИТОВИ/СТОПАНСКИ НУЖДИ С АБОНАТЕН НОМЕР , С ПРЕДОСТАВЕНА 
МОЩНОСТ kW В ОБЕКТА, В КОЙТО ЩЕ БЪДАТ ИЗГРАДЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ.

ЗАПОЗНАТ СЪМ, ЧЕ В СЛУЧАИТЕ НА НЕОБХОДИМОСТ ОТ СЪГЛАСУВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 53, АЛ. 

2 ОТ НАРЕДБА № 6 ЩЕ МИ БЪДЕ ИЗДАДЕНА ФАКТУРА ЗА ДЪЛЖИМАТА ЦЕНА ЗА ПРОУЧВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛОВИЯТА ЗА 

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ ОТ „ЕСО“ ЕАД, КОЯТО ЩЕ ЗАПЛАТЯ, КОГАТО БЪДА УВЕДОМЕН ОТ ОРМ ЗА РАЗМЕРА НА СУМАТА. 



ЕРМ ЗАПАД АД www.ermzapad.bg

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ  

ГР./С. П.КОД Ж.К. 

УЛ. №     БЛ. ВХ. ЕТ. АП. 

ТЕЛЕФОН ФАКС 

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ИМЕЙЛ

ПЪЛНОМОЩНО / Г. НОТАРИУС №           ВАЛИДНО ДО

ЗАБЕЛЕЖКА
В случай на необходимост „ЕРМ Запад“ АД си запазва правото да поиска допълнителна информация и документи. Всички съобщения, 
уведомления и други документи, които „ЕРМ Запад“ АД изпраща на подателя на това заявление или посоченото от него лице, се считат за 
получени, ако са изпратени на факса или електронната поща, посочени в адрес за кореспонденция (по-горе) или ако са доставени по пощата, 
с обратна разписка или чрез куриер, с известие за доставяне на административния адрес, посочен в адрес за кореспонденция (по-горе).

ЗА „ЕРМ ЗАПАД“ АД

ИМЕ И ФАМИЛИЯ ДАТА ПОДПИС

ЗА КЛИЕНТА

ИМЕ И ФАМИЛИЯ ДАТА ПОДПИС

Запознат съм, че:
- 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, Политиката за поверителност и вътрешно организационните документи на дружеството;
- подробна информация може да бъде получена от служителите на дружеството и на адрес www.ermzapad.bg в секция „Защита на личните

данни“.

ПРИЛАГАМ КОПИЯ НА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1) Нотариално заверено пълномощно от правоимащо лице - в случаите, когато заявлението се подава от трето лице (при желание от страна на 
заявителя върху документа може да бъде записано, че същият следва да послужи единствено за целите на заявлението).

2) Нотариален акт за собственост или друг документ, удостоверяващ вещното право върху имота, или нотариално заверен договор
за наем.

3) Виза за проектиране или одобрен ПУП, издадени в съответствие с разпоредбите на ЗУТ (за обекти с предоставена мощност
над 30 kw).

4) Описание на резервния източник на електрическа енергия, ако има такъв, и неговия режим на работа.
5) Декларация за статута на имота от сътветната Общинска администрация, за обекти по чл. 24 от ЗЕВИ.

6) Декларация за отказ от преференции по чл. 31 и чл. 32, за обекти по чл. 25 от ЗЕВИ (за обекти с мощност до 30 kW - само при необходимост). 

За обекти ФтЕЦ, с мощност над 30 (тридесет) кW задължително се прилагат и (вкл. при заявления за предпроектно проучване):
7) Скица, издадена в срок не по-дълъг от 1 (една) година от датата на подаване на заявлението – копие и оригинал (след справка оригинала се 

връща на заявителя).
8) Идеен проект с кратка записка, в която са описани номиналната мощност на един панел, брой и разположение на панелите, предназначението 

на произведената енергия от ФЕЦ, заверени от правоспособен проектант.
9) Схема на имота, на която в мащаб да се покаже идейно разположението на панелите, заверена от правоспособен проектант.
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Заявление за проучване

на условията и начина за присъединяване на обект за производство на електрическа 
енергия  към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД  
наричано също така в това заявление „Дружеството“

Част I - Обща информация за заявителя и обекта

К
л

и
е

н
т
с
к

и
д

а
н

н
и

Клиент: .....................................................................................................................

ЕИК/ЕГН:
..................................
Адресна регистрация / седалище
.......................................................

П.К.: ..................................

бул./ул.:
.........................................................

№:
........................

Ап. ..................................

КЛ. №: ..................................

П
р

е
д

с
т

а
в
и

т
е

л
/

П
ъ

л
н

о
м

о
щ

н
и

к

Чрез: .....................................................................................................................

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

Пълномощно №:
................/............. г.

Нотариус №:
.........................

Валидно до ...................... 
г.

Д
а

н
н

и
з
а

о
б

е
к

т
а

Обект: .....................................................................................................................

            (наименование на обекта)

С адрес: населено място
.................................. П.К: ..............................

бул./ул.:
......................................................

№:
........................ Ап. ..................................

Местност: .....................................................             Имот № (УПИ/ПИ):
.......................................................

ИТН: ..................................
        (за съществуващ обект)

К
о

р
е

с
п

о
н

д
е

н
ц

и
я

Адрес за кореспонденция

гр./с.
..................................

П.К:
..............................

- община: ..................................

кв./ул.:
...................................

№:
.............

вх.
.............

ет.
.............

ап. №
..................................

телефон:
.....................................................

имейл: .......................................................

1. В качеството ми на: 
☐ 1.1. възложител
☐ 1.2. собственик, ползвател или наемател;

2. Моля да бъде извършено проучване на условията и начина за 
присъединяване към електроразпределителната мрежа на обект с 
горепосочения адрес и следните условия:

Електроразпределение Юг ЕАД ул. Христо Г. Данов 37 Свържете се с нас: info@elyug.bg
ЕИК 115552190 4000 Пловдив, България т 0700 1 0007 www.elyug.bg     1/
5
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Описание: Свободен текст – допълнителна (обобщена) информация за исканата 
услуга. 

Информиран съм, че заявената услуга се извършва срещу заплащане на фактура по 
ценоразпис, като:
 
2.1 След съставяне на фактурата с горепосочените данни, желая да я получа по 
следния начин:
☐на имейл адрес;
☐е-фактура (при стопански клиенти и вече съществуваща регистрация за е-фактура);
☐по пощата, на горе описания адрес;
☐не желая да получавам фактура, само информация по телефон

2.2 Начини за плащане:
☐в брой на каса;
☐по банков път на посочената във фактурата банкова сметка;
☐ чрез „ЕВН Онлайн +“;

2.3 Срокът за изпълнение на услугата, започва да тече след подаване на пълен 
комплект необходими документи. 

2.4 Банкова сметка за връщане на гаранцията за участие в случаите по чл.23, ал.9 от 
ЗЕВИ:
Банка: ………………………… ВIC:…………………. IBAN:…………………………………………..

3. Данни за обекта

3.1. За съществуващ обект
3.1.1. В имота има ли присъединен Потребител към електроразпределителната 
мрежа на ЕР ЮГ?
     ☐ Да   ☐ Не  
Ако „Да“: ИТН ………….., предоставена мощност ………..,kW 

3.1.2. В имота има ли присъединен Производител към електроразпределителната мрежа 
на ЕР ЮГ?
     ☐ Да   ☐ Не  
Ако „Да“: ИТН ………….., инсталирана мощност ………..,kW 

3.2. За обекта за производство на ел. енергия
3.2.1. Вид на производството според вида на първичния енергоизточник
☐  ВЕЦ; ☐ ФЕЦ; ☐ ВяЕЦ;
☐  КгЕЦ; ☐ Друго ……………..; ☐  БмЕЦ;

Обектът ще използва възобновяеми енергийни източници по смисъла на §1, т.8 от доп. 
разпоредби на ЗЕВИ 
     ☐ Да   ☐ Не  

3.2.2. Резервен източник на електрическа енергия: 
☐ описание и режим на работа - …………………………………………………………………………;
☐ няма

3.2.3. Временно електрозахранване на строителния обект:
☐ желая - За срок: от…………………..г. до ………………….г. (ден/месец/година) 
☐  не желая

3.2.4. Етапи и срокове за въвеждане на електрическата централа в експлоатация:

2/5



M
P
4

4
6

-1
0

1
9

 
Етап 1, инсталирана мощност ……..…, kVA/kW, срок …………………….. (дата/месец/година)
Етап 2, инсталирана мощност ……..…, kVA/kW, срок …………………….. (дата/месец/година)

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Произведената електрическа енергия: 
☐ ще се използва за собствено потребление и обектът ще отдава излишната енергия 
в електроразпределителната мрежа;
☐ ще се използва за собствено потребление и обектът няма   да отдава излишната 
енергия в електроразпределителната мрежа;
☐ ще се отдава изцяло в електроразпределителната мрежа;

5. Други

Декларирам, че:
☐ Обектът отговаря на изискванията на чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ
☐ Обектът отговаря на изискванията на чл. 27, т. 5 от ЗЕВИ;
☐ няма да използвам преференциите по чл.31 и чл.32 от ЗЕВИ

Част II - Технически данни на новия обект

☐ За фотоволтаични централи:  

Инсталирана мощност на централата       kWp

Вид на инвертора             ☐ Монофазен                ☐ Трифазен

Брой на инверторитe        бр.

Единична привидна мощност на инвертора, АС        kVA

Разположение на ФВ панели:

☐ върху покривни и/или фасадни конструкции на сгради

☐ на земя

☐ За други централи:  

Вид на генераторите:

☐ синхронен генератор

☐ асинхронен генератор                             

☐ друг (посочете какъв)       

Брой на генераторите ………….  бр.

Пълна (привидна) единична мощност на ген. …………. kVA

Диапазон на фактора на мощността cos φ ………….

I пуск./ I н ………….                                        

Номинално напрежение, UG …………. kV

1. Временно електроснабдяване (отбелязано в част I, т.3.2.3)

☐ Желая временно електроснабдяване с 
Предоставена мощност (Р обща) = _________ kW, 
захранване брой фази: ☐ монофазно, ☐ трифазно;

☐ Не желая временно електроснабдяване на обекта  

Забележка: 
На основание чл. 88 от Наредба №6 от 24.02.2014 год. за присъединяване на 
производители и клиенти на електрическа енергия към електроразпределителните 
електрически мрежи: 

3/5



M
P
4

4
6

-1
0

1
9

- ЕР Юг има право да поиска допълнителна информация за характеристиките на 
присъединявания обект, а лицето подало искането е длъжно да я предостави в 14 
дневен срок от получаване на уведомлението

- В случай че предоставената информацията е непълна или не отговарят на изискваният 
на наредбата, операторът на разпределителната мрежа писмено уведомява лицето 
подало искането за липсващите документи в 14-дневен срок от постъпване на 
искането 

- Лицето разполага с 30 дневен срок да предостави исканата информация или 
документи. 

- Срокът за изпълнение стартира след предоставяне на необходимата информация и 
плащане на стойността на услугата;

Процедурата се прекратява, в случаите когато: 
- непълнотите и несъответствията не бъдат отстранени в 30 дневен срок.
- стойността на услугата не бъде заплатена в срок до 30 (тридесет) дни, считано от 

датата на издаване на фактурата;

Информиран съм, че към настоящото заявление е необходимо да допълня копие на 
изискуемите документи, както и че Дружеството ще се свърже с мен чрез посочените в 
заявлението данни за контакт с информация за следващите стъпки по заявената 
процедура.
Приложения – описват се като вид документите, които се прилагат:

☐ Копие на документ удостоверяваш вещното право на върху имота или заверен договор за 

наем
☐ Предоставям документ, удостоверяващ правото на собственост (вещно право на ползване),
учредено право на строеж, договор за наем за придобиване на следната информация:
ЕГН ………………………; №/дата на документа ………………………… Идентификатор …………………. 
населено място ……………………  Административен адрес ………………………… предназначение
………………………….
☐ Удостоверение или скица, удостоверяващи, че имотът се намира в урбанизирана 
територия ( за обекти по реда на чл. 24,т.1от ЗЕВИ)
☐ Копие на виза за проектиране или одобрен ПУП (не се изисква за обекти по реда на чл. 
24,т.1 ЗЕВИ)
☐ Документ удостоверяващ, че имотът се намира в строителните граници на населеното 
място съгл. §5, т.6 ДР на ЗУТ и в него има построена и електрозахранена сграда (за обекти по
реда на чл.24, т.1 от ЗЕВИ).
☐ Прогнозно количество на електрическата енергия (по месечен график) по етапи на 
въвеждане в експлоатация (не се изисква за обекти по реда на чл.24, т.1 от ЗЕВИ).
☐ Декларация за отказ от преференциите по чл.31 и чл.32 от ЗЕВИ

Желая изготвеното Становище за присъединяване да получа на адрес:

☐ на адреса на обекта;
☐ на адрес на регистрация / седалище на юридическото лице;

☐ на адреса за кореспонденция;

☐ друг  (моля посочете кой) 

 ПК       гр./с ……………………….  - община ……………………….

кв./ул.____________________________________ №________ вх._____ ет._______ ап.№ ________

Потвърждавам данните описани в Част I и II  на настоящото заявление 

Заявлението е прието с  Вх. № …………….. (ID на дейността) 
Дата: ..........20.......... г.

Дата: ____________________г.
гр./с. ____________________

Информация относно обработване на лични данни:

4/5
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Декларирам, че ми е предоставена и се запознах с информация относно обработването на
лични данни от страна на дружеството в качеството му на администратор, както и за 
правата ми по Общия регламент за защита на данните. Във връзка с този документ се 
запознах със следната конкретна информация:

 Цел на обработване на личните данни: Администриране на заявление за проучване 
на условията за присъединяване;

 Правно основание за обработването: Предприемане на стъпки по искане на субекта 
на данни преди сключване на договор;

 Срок за съхранение на личните данни: До съществуването на обекта;

Без предоставянето на горепосочените лични данни от Ваша страна, ние няма да можем с
необходимото ниво на сигурност да Ви идентифицираме и съответно да предоставим 
исканата от Вас услуга. 

Име и подпис: ____________________________________     Дата: ___________________

Давам съгласието си дружеството да обработва предоставените от мен лични данни с цел 
предлагане на стоки и услуги по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и 
допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги. 
Запознат съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време чрез заявление в ЕВН Офис 
или на имейл:
info      @      elyug      .      bg      .

Информиран съм, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на 
обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Име и подпис: ____________________________________     Дата: ___________________
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