ЗАЯВЛЕНИЕ

за предоставяне на достъп до
електроразпределителната мрежа на
ЧЕЗ Разпределение България АД
№

2 0

Дата

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
ЕИК 130277958 | ИДЕНТ. № в РАЛД 22793 | адрес за кореспонденция: гр. София 1202, ул. „Козлодуй“ 14 | денонощна телефонна линия: 0700 10 010 |
факс: 02/8959 667 | имейл: zaklienta@cez.bg | www.cez-rp.bg | www.cez.bg
КЛИЕНТ
Бизнес партньор №

Клиентски НОМЕР

ДОЛУПОДПИСАНИЯТ

(в качеството си на клиент/представляващ)

пълномощнИК
пълномощно

/

г. Нотариус

физическо лице

юридическо лице

ЕГН:

ЕИК

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
ГР./С.

	П.К.

ул.

№

Ж.К.
бл.

вх.

Et.

 ап.

вх.

Et.

 ап.

Седалище и адрес на управление:
ГР./С.

	П.К.

ул.

№

телефон:

Ж.К.
бл.

	имейл (посочва се задължително):

Моля да бъдат издадени:
Договори за достъп и пренос до електроразпределителната мрежа собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
Анекс към договор за достъп и пренос до електроразпределителната мрежа собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД номер:
;
Уведомление за изпълнение на условията за предоставяне на достъп;
Както и да бъда регистриран на свободния пазар за покупка на електроенергия при свободно договорени цени, като :
пряк /

непряк член на балансираща група, за посочените по-долу обекти:
Обект

№

Наименование

Административен адрес на
обекта
Населено място, улица, №

Идентификационен
номер

Електромер

Предоставена
мощност

Фабричен
номер

(kW)

Основно/резервно
захранване

Категория по
осигуреност на
захранването

1
2
3
4
Известно ми е, че при несъответствие на присъединяването на обектите с изискванията на действащите нормативни актове, на Правилата за търговия
с електрическа енергия, на техническите правила свързани с присъединяването към електроразпределителните мрежи и с измерването на количеството електрическа енергия, трябва да приведа собствените си електрически съоръжения в съответствие с тях.
Известно ми е, че при надвишаване в два последователни месеца на декларираната мощност, е необходимо да заявя увеличение на мощността по
реда и при условията на Наредба № 6 за присъединяване на производители и потребители към преносната и разпределителните електрически мрежи.
ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
 Декларация за съответствие на електрическите инсталации на Ползвателя изискванията за безопастност и технически норми
 Списък на упълномощени лица с адреси за контакти, телефонни номера, както и е-mail адреси
 Други незадължителни документи (например декларация за принадлежност към балансираща група)
ЗА ЧЕЗ
Име и фамилия	

ДАТА	ПОДПИС

зА КЛиента / представляващ
Име и фамилия	

ДАТА	ПОДПИС и печат

ЗАБЕЛЕЖКА
При сключване на договора съгласно чл. 44 от същия и на основание чл.16, ал. 2, т. 5 от „Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната
и електроразпределителните мрежи“ клиентът трябва да предостави обезпечение във вид на Банкова гаранция или паричен залог (един от двата варианта по избор) на стойност дължимата цена за достъп и пренос, изчислена на база средно месечното количество енергия, потребена през последните шест
месеца, предхождащи сключването на договора.
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