Приложение № 2
До Управителя на „ЕСКОМ“ ООД
ЗАЯВЛЕНИE
__________________________________________________________________________________
Адрес:
______________________________________________________________________________
Телефон за връзка: ___________________,
e – mail: ________________________________________
Уважаеми г-н Изпълнителен директор,
Моля да ми бъде/бъдат извършено/и:
□
□
□
□
□
□

Проучване за техническа възможност за предоставяне на достъп до и ползване на
Стълбовната мрежа, собственост на ЕСКОМ ООД.
Проучване за техническа възможност за предоставяне на достъп до и ползване на
Подземната тръбна мрежа, собственост на ЕСКОМ ООД.
Съгласуване на проекти за изграждане на съобщителна мрежа по Стълбовната мрежа,
собственост на ЕСКОМ ООД.
Съгласуване на проекти за изграждане на оптичен кабел в Подземната тръбна мрежа,
собственост на ЕСКОМ ООД.
Съставяне на протокол за съответствие с изискванията след полагане на електронна
съобщителна мрежа по Стълбовната мрежа, собственост наЕСКОМ ООД.
Съставяне на протокол за съответствие с изискванията след полагане на електронна
съобщителна мрежа в Подземната тръбна мрежа, собственост наЕСКОМ ООД.

за обект ........................................................................................................................, находящ се в
гр. ............................................, ул. ......................................................................................... квартал
............................................................................, район ............................ за срок от ……………….
Прилагам следните документи за:
Проучване за техническа възможност за предоставяне на достъп до и ползване на
разпределителната мрежа
1. Изрично пълномощно, с което на упълномощеното лице се предоставят права по сключване
на Договор с ЕСКОМ ООД - в случай че преддоговорните отношения се провеждат от
пълномощник, както и когато Договорът се подписва от пълномощник - изрично пълномощно.
2. Документ, издаден от Комисията за регулиране на съобщенията, от който е видно, че
заявителят е регистриран като предприятие, предоставящо обществени електронни
съобщителни услуги.
3. Цифров модел на елементите и/или съоръженията на физическата инфраструктура – обект
на исканите права.

4. Удостоверение от съответната общинска администрация на населеното място относно броя
на жителите и/или за това, че същото е с ниско застрояване (за стълбовна мрежа). Съгласуване
на проекти:
1. Проект, изработен от лице, притежаващо необходимата проектантска правоспособност – два
екземпляра (ако е приложимо). Съставяне на протокол за съответствие с изискванията след
полагане на електронна съобщителна мрежа:
1. Съгласуван с ЕСКОМ ООД проект, изработен от лице, притежаващо необходимата
проектантска правоспособност.
2. Цифров графичен модел на елементите и/или съоръженията на физическата
инфраструктура, обект на исканите права – екзекутив.
Предоставените с това заявление лични данни се използват за цепите на неговата обработка в
съответствие с изискванията на приложимата нормативна уредба за обработка на лични данни
и вътрешно организационните документи на дружеството. Подробна информация можете да
получите на адрес www.escom.bg

____________________________________________________________________
ЗА EСКОМ ООД
__________________________________________________________________________________
ИМЕ И ФАМИЛИЯ
ДАТА ПОДПИС
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ЗА КЛИЕНТА
__________________________________________________________________
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