Как да се присъединя към
електроразпределителната мрежа на
Електроразпределение Север АД?

За контакти:
Електроразпределение Север АД
бул. Владислав Варненчик 258
Варна 9009
info@erpsever.bg
0700 1 61 61
www.erpsever.bg

1

Подаване на „Искане за проучване на условията
за присъединяване на обект на клиент към
електроразпределителната мрежа“
• Попълнете формуляр „Искане за проучване на
условията за присъединяване на обект на клиент към
електроразпределителната мрежа“ в удобен за Вас Център
за обслужване на клиенти.
• Документи, които е необходимо да представите*:
»»Копие на скица-виза за проектиране, издадена от
съответната община или одобрен Подробен устройствен
план/План за застрояване (ПУП/ПЗ);
»»Копие на документ, удостоверяващ вещното право върху
имота (нотариален акт или отстъпено право на строеж)
»»Копие на разрешение за поставяне на преместваем обект;
• За проучване се заплаща такса по ценоразпис, чиито размер
зависи от присъединяваната мощност;
• При необходимост от допълнителни документи, в 14-дневен
срок от дата на подаване на документите, ще Ви бъде
изпратено писмено уведомление;
• В случай че в 30-дневен срок Вие не предоставите
изискуемите документи, се прекратява процедурата и се
стартира нова.
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стартира нова процедура по проучване на условията за
присъединяване. За обекти със сключен предварителен
договор към искането за договор е необходимо да подготвите
и приложите следните документи:
»»Разрешение за строеж на обекта;
»»Одобрен инвестиционен проект – част „Архитектура“ и част
„Електрически уредби и инсталации“ на обекта, засягаща
монтирането на съоръженията за присъединяване и
подхода към тях, съобразени с предварителния договор
»»Инвестиционният проект следва да е предварително
съгласуван – услуга, която се изпълнява в срок от 7
работни дни и се заплаща по ценоразпис на компанията.
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Получаване на предварителен договор или становище
В 25-дневен срок, считано от датата на постъпване на искането
за проучване, Електроразпределение Север АД изготвя за Вас:
• Предварителен договор за присъединяване, когато
обектът се изгражда или преустройва по реда на Закона за
устройство на територията (ЗУТ);
• Писмено становище за условията за присъединяване
на обекта към електроразпределителната мрежа на
Електроразпределение Север АД във всички останали
случаи.

Подаване на искане за сключване на договор за
присъединяване
• Искане за сключване на договор за присъединяване можете
да подадете в най-удобния за Вас Център за обслужване на
клиенти;
• Съгласно Наредба №6 за присъединяване на производители
и клиенти на електрическа енергия към преносната и
разпределителните електрически мрежи, искането се
подава не по-късно от една година от сключването на
предварителния договор или представянето на становището
за условията за присъединяване. В противен случай се
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Сключване на договор за присъединяване

• В едномесечен срок, считано от датата на постъпване на
искането за сключване на договор за присъединяване,
Електроразпределение Север АД изготвя договор за
присъединяване и Ви уведомява за наличието на такъв;
• Договорът за присъединяване включва:
»»Правата и задълженията на страните по договора;
»»Цена за присъединяванена обекта към електрическата
мрежа;
• Можете да заплатите цената на услугата за присъединяване
по два начина:
»»в брой – в Център за обслужване на клиенти, където
Електроразпределение Север АД Ви издава фактура;
»»по банков път – Електроразпределение Север АД Ви
изготвя проформа-фактура с данните, необходими за
извършване на плащането;
• След извършване на плащането Електроразпределение
Север АД стартира процес по проектиране на външно
захранване и изграждане на присъединителни съоръжения.

Присъединяване към електроразпределителната
мрежа според условията на окончателния договор
• Наличие на разрешение за ползване на обекта;
• Наличие на разрешение за ползване (документ за въвеждане
в експлоатация) на присъединителните съоръжения;
• Сключен договор за достъп и пренос на електрическа
енергия;
• Договор за продажба на електрическа енергия.
За сключване на договор за продажба, моля обърнете се към
избрания от Вас търговец на електроенергия.
Забележка: 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.

