
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 

ENERGO-PRO  ГРУПА 

 

Стр. 1 от 2 

O
D

-E
P

-0
7

4
, 

v
0

9
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ № l                                                                                                               /                                                                                                     г. 
за отстъпено право на строеж/ сервитут  

 
 
От l                                                                                                    ________ __________________                                            ______________                                                l, ЕГН/ЕИК |______                                                                                                                           _       _ l 
                               (наименование на физическото или юридическо лице) 

 
Адрес:  |______                                                                                                                                                                                                 ________________       _______________________________                                                                                                                                                                                                                       _        _ l 

                 

 

От l                                                                                                                                             __________________________    ______________                                               l, ЕГН/ЕИК |______                                                                                                                                    __ l 
                                (наименование на физическото или юридическо лице) 

 
Адрес:  |______                                                                                                                          ________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                              __ l 

                 

В случай, че сте пълномощник, моля попълнете: 

 

 

В качеството си на собственици (съсобственици) на поземлен имот в:  
     

гр. |__________________________                                ___________________________                                 ____________________________________          _                    __       __           _|, местност |                                                                        _____________                                                                                                    __|,   

имот пл.№: |___________________                                                       ______________________________________     _______________|, по кадастрален план: |_________________________________ ____          _________                                      _____________       __ |                                                                                                                                                                                                  

и във връзка с електрозахранване на имота, заявяваме, че сме съгласни да учредим следните вещни права на 

името на Електроразпределение Север АД: 
 

 

 

Право на:  
 

 строеж върху  l                         ____________                   l кв.м. за изграждане на ТП                 

 собственост върху  l                     __________                       l  кв.м. помещение за вграден ТП  

 
 възмездно        

 

 безвъзмездно                                                                                                                                                               

 
Право на сервитут върху  l                          ________                   l кв.м. за обслужване на ТП 

    
 възмездно        

 

 безвъзмездно                                                                                                                                                                    

Право на сервитут върху  l                   ________                         l кв.м. за изграждане на К.Л. СрН 

 възмездно        
 

 безвъзмездно   

 
Право на сервитут върху  l                   _________                        l  кв.м. за изграждане на К.Л. НН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 възмездно        

 

 безвъзмездно   
 
 

 

 

 
 

Приложения: 

 
1.  Доказателства за собственост; 
2.  Скица на поземления имот; 
3.  Удостоверение за актуално състояние. 
 

 
 
От l                                                                                                                                                                                                                                                _______________                        ___________________________                                                                           l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН I               I               I               I               I               I               I               I               I               I               I            

 
Пълномощно № l                                        _______________                            l на Нотариус l                                                                     ___________________________                                                  _                                          l  

 
с рег. № l                                                                                        __________________________________  ____________________________________________ ______________________________________ l на Нотариална камара.                       
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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 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 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                                                                            __________________     _________                                                      ___                                            l      Приел: l                                     __________________________                                                                                                                                  l  
 

                                                                                                                                                       (три имена)                                                                               (име и фамилия на служителя) 

                  l                                                                                           ______________________                      ___________                                                                   l                         l                                           ___________________________                                                                                        _                                  l 

                                                              (подпис и печат)                                                                                                       (подпис) 

                  l                                          _________                          ________                      l   l                                                              ________________                      l                  l                                                                _______      _________            l   l                              ________                                                        l  

                                             (дата)                                          (град)                                                                   (дата)                                     (град) 
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