
ПЪЛНОМОЩНО  

(за нефизически лица и еднолични търговци) 

Долуподписаният/ата ..............................................................................., ЕГН ........................., л.к. № ......................, 

изд. на ....................г. от МВР гр. ..........................., с постоянен адрес ................................................. ., ...................... 

в качеството ми на ............................................................................................. ..................................... на 

...............................................................................................................................................................................................  

ЕИК/БУЛСТАТ ............................................ (по-долу Представляваното от мен лице) 

и ……………………………………………………………........................., ЕГН ....................., л.к. № ...................., изд.  

на ....................г.  от МВР гр. ......................., с постоянен адрес ..................................................................., в 

качеството ми на …………………………………………….….. на.............................................................................,  

ЕИК/БУЛСТАТ……..................................…(по-долу Представляваното от нас лице) 

УПЪЛНОМОЩАВАМ/Е: 

- ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София 1360, 

Индутриална зона „Орион“, ул. „3020“ №34, ет.4, вписано в Търговския регистър към Агенция по 

вписванията, с ЕИК 201208860 (наричано по-долу Доставчика) 

- Павлин Николаев Павлов с ЕГН 7508268006 

- Калин Неделчев Михов ЕГН 7605100901 

- Ивайло Димитров Делчев ЕГН 9606048463 

- Пламен Несторов Несторов с ЕГН 7906225801 

- Георги Колев Георгиев с ЕГН 7801305829 

- Кармела Славчева Славчева -  Караиванова с ЕГН 5802031035 

 

1. Да проведе всички необходими законови действия във връзка с регистрирането на Представляваното от 

мен/нас лице като търговски участник на либерализирания пазар на електрическа енергия, съгласно действащите 

Правила за търговия с електрическа енергия, и да предприема всякакви действия, свързани с изготвяне, 

подписване, подаване и получаване на документи във връзка с регистрацията; 

2. Да представлява Представляваното от мен/нас лице от свое име, но за сметка на Представляваното от мен/нас 

лице пред „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, при заявяване на конкретен тип на стандартизиран товаров профил 

за обект;  

3. Да представлява Представляваното от мен/нас лице от свое име, но за сметка на Представляваното от мен/нас 

лице при сключване на договор за достъп до и пренос през електроразпределителната мрежа със съответния 

мрежови оператор, както и при сключване на договор с доставчик от последна инстанция;  

4. Да представлява Представляваното от мен/нас лице на пазара на балансираща енергия, в това число и при 

деклариране на съгласие за участие в стандартна балансираща група с координатор Доставчика;  

5. Да представлява Представляваното от мен/нас лице във всичките му отношения с „ЧЕЗ Електро България“ 

АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,, и Доставчика като координатор на балансираща група, в това число да 

сключва договори и споразумения;  

6. С настоящото пълномощно оправомощавам/ме Доставчика да декларира от името на Представляваното от 

мен/нас лице пред „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, наличие на съгласие с посочените обстоятелства в 

Заявлението за смяна на доставчик на електрическа енергия за клиент със стандартизиран товаров профил, 

представляващо Приложение № 2 от Инструкцията  за реда и условията за смяна на доставчик на електрическа 

енергия на клиенти, притежаващи обекти, за които се прилагат стандартизирани товарови профили.  

Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с част или с всички дадени му права с настоящото 

пълномощно. 

Всички права, предоставени с настоящото пълномощно, да се тълкуват изцяло в полза на упълномощения да ме 

представлява. 

 

 

 

гр. .............................      УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: 

 

Дата: .........................                                                                              /........................................./ 

(попълват се данни за представляваното нефизическо лице или ЕТ) 

 

(при повече от един представител) 

(попълват се данни за представляваното нефизическо лице или ЕТ) 

 


