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ЗАЯВИТЕЛ лично пълномощно с нотариална заверка на подписа

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ    

ЕГН        ЛИЧНА КАРТА №

ИЗДАДЕНА НА      ОТ МВР

ГР./С.       П.К. Ж.К.

УЛ.       № БЛ. ВХ. ЕТ. АП.

ТЕЛЕФОН    ИМЕЙЛ

МЯСТО НА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ     

ГР./С.       П.К. Ж.К.

УЛ.       № БЛ. ВХ. ЕТ. АП.

ВИД НА ОБЕКТА

Текущ номер, обслужващ обекта (незадължително):
/Клиентски номер, номер на електромер или друг номер, идентифициращ обекта в системата на дружеството/

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ (в случай, че се различава от адреса на обекта):     

ГР./С.       П.К. Ж.К.

УЛ.       № БЛ. ВХ. ЕТ. АП.

ТЕЛЕФОН    ИМЕЙЛ

Желая да получавам електронна фактура на посочения имейл адрес, като освен осигурения ми архив           ЖЕЛАЯ /      НЕ ЖЕЛАЯ* фактурата да 
се прилага към имейл известието за издадената фактура.
* Изборът на една от двете опции е задължителен.

ПОПЪЛВА СЕ ЗА НОВОПРИСЪЕДИНЕН ОБЕКТ    

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЕКТА № ДАТА

СТАНОВИЩЕ / ДОГОВОР ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕРМ №

ОСНОВАНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ собственост вещно право на ползване наем друго

НОТАРИАЛЕН АКТ №     ТОМ НОТ. ДЕЛО ДАТА

ДОГОВОР ЗА НАЕМ

ДРУГ ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВАТА ВЪРХУ ИМОТА

ДОЛУПОДПИСАНИЯ, ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ СЪМ ВЛЯЗЪЛ ВЪВ ВЛАДЕНИЕ, СЧИТАНО ОТ ДАТА В ИМОТА, ПОСОЧЕН В
ОСНОВАНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ОТ ПОКАЗАНИЯ НА ЕЛЕКТРОМЕРА:  

Тарифа I (нощна)   Тарифа II (дневна)  

Приемам Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на “Електрохолд Продажби” АД и общите условия за използване на 
електроразпределителната мрежа на “ЕРМ Запад” АД

подпис

Имам съгласие на останалите съсобственици / наследници да упражнявам правата и задълженията на ползвател на електрическа енергия за посочения
по - горе обект.

подпис

При съсобственост:  

ПОПЪЛВА СЕ ОТ СЛУЖИТЕЛ

ТОЧКА НА ИЗМЕРВАНЕ ДАДЕНА ОТ ОПЕРАТОРА НА МРЕЖАТА

ЕЛЕКТРОМЕР С ФАБРИЧЕН №



ЗА ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ АД

ИМЕ И ФАМИЛИЯ ДАТА  ПОДПИС

ИМЕ И ФАМИЛИЯ ДАТА  ПОДПИС

ЗА КЛИЕНТА
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Собствеността на имота отговаря на посочената в това заявление;
Електрическите инсталации в обекта съответстват на изискванията за безопасност и технически норми;
Ще ползвам електрическа енергия в мястото на продажба на електрическа енергия за битови нужди;

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

подпис

документ, удостоверяващ правото на собственост / вещно право на ползване / учредено право на строеж / договор за наем (вярното се огражда)
разрешение за ползване на обекта / разрешение за строеж / разрешение за поставяне по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ (вярното се огражда)
нотариално заверено пълномощно
нотариално заверено съгласие от собственика
заявление за прекратяване на съществуващия договор за продажба на електрическа енергия от предишен клиент (ако има такъв)
други документи

ПРЕДОСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ:
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