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П. КОД   Ж.К

№     БЛ. ВХ. ЕТ. АП. 

ИМЕЙЛ 

ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ 

ЕГН

ГР./С.

УЛ.

ТЕЛЕФОН

ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

ОТ 

(наименование съгласно данни в Търговския регистър)

ЕИК ИН по ЗДДС 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

ГР./С. П.КОД Ж.К. 

УЛ. №  БЛ. ВХ. ЕТ. АП.

ТЕЛЕФОН ИМЕЙЛ 

ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ЮЛ  

ПРЕДСТАВ. ВЛАСТ/ДЛЪЖНОСТ

П.КОД Ж.К. 

№  БЛ. ВХ. ЕТ. АП.

             КВАРТАЛ МЕСТНОСТ

ЗА ОБЕКТ

НАХОДЯЩ СЕ НА АДРЕС: 

ГР./С. 

УЛ. 

УПИ / ПАРЦЕЛ 

КЛИЕНТСКИ НОМЕР        ТД №

         (час)      (продължителност)

СМЯНА НА ТАРИФНОСТ
ПРОВЕРКА НА СТИ   (     ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА        С ЕТАЛОНЕН ПРИБОР СЪВМЕСТНО С ГДМИУ)
ИЗДАВАНЕ НА СПРАВКА-УДОСТОВЕРЕНИЕ
ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ / ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СНАБДЯВАНЕТО С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ       
ЗА КЛИЕНТИ НА СВОБОДЕН ПАЗАР (посочете): 

         (дата) 

ИЗМЕРВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ
ИЗДАВАНЕ НА КОПИЕ/ДУБЛИКАТ НА ФАКТУРА
КОНТРОЛНО ОТЧИТАНЕ НА ЕЛЕКТРОМЕР
СМЯНА СТИ, С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОФИЛОВО ИЗМЕРВАНЕ ЗА P≥50 kW 
ИЗГОТВЯНЕ НА ТОВАРОВ ГРАФИК ЗА ЕЛЕКТРОМЕР;

СЕДМИЧЕН МЕСЕЧЕН
УСЛУГИ ПО КАЛКУЛАЦИЯ (ДРУГИ)

ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕНИ УСЛУГИ (отбележете желаните от Вас услуги): 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ  

ГР./С. П.КОД Ж.К. 

УЛ. №     БЛ. ВХ. ЕТ. АП. 

ТЕЛЕФОН ФАКС 

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ИМЕЙЛ

ПЪЛНОМОЩНО / Г. НОТАРИУС №           ВАЛИДНО ДО

ПОСОЧЕТЕ ПЕРИОДА



ЕРМ ЗАПАД ЕАД www.ermzapad.bg

Запознат съм, че:
- предоставените с това заявление лични данни се използват за целите на неговата обработка в съответствие с изискванията на прило-
жимата нормативна уредба за обработка на лични данни, Политиката за поверителност и вътрешно организационните документи на
дружеството.
- подробна информация може да бъде получена от служителите на дружеството и на адрес www.ermzapad.bg в секция „Защита на
личните данни“.

ЗАБЕЛЕЖКА
В случай на необходимост, „ЕРМ Запад“ ЕАД си запазва правото да поиска допълнителна информация и документи. Всички съобщения, 
уведомления и други документи, който „ЕРМ Запад“ ЕАД изпраща на подателя на това заявление или посоченото от него лице се считат за 
получени, ако са изпратени на факса или електронната поща, посочени в адреса за кореспонденция (по-горе) или ако са доставени по пощата, 
с обратна разписка или чрез куриер, с известие за доставяне на административния адрес, посочен в адрес за кореспонденция (по-горе).

ЗА „ ЕРМ ЗАПАД “ ЕАД

ИМЕ И ФАМИЛИЯ ДАТА ПОДПИС

ЗА КЛИЕНТА

ИМЕ И ФАМИЛИЯ ДАТА ПОДПИС

Обикновена услуга (срок за започване - 48 часа за услуги, които засягат други кленти и 24 часа за услуги, които не засягат такива); 
Експресна услуга (срок за започване на услуга - до 6 часа);
Извършване на услугата извън работно време (За извършени услуги извън работно време се доплаща 20.02 лв.);
Извършване на услугата с материали на „ЕРМ Запад“ ЕАД;
Извършване на услугата с материали на клиента.

ВИДОВЕ УСЛУГИ:

1) РАБОТА ПО МРЕЖИ СРН

□ Обход, оглед и ревизия на ЕЛ-СрН за 1км.;
□ Подмяна на изолаторна верига;
□ Подмяна на изолатор върху конзола;
□ Ремонт на мостово съединение;
□ Демонтаж на проводник за едно междустълбие на мрежа СрН за

един проводник;
□ Подмяна на секционен разединител тип РОС;
□ Ремонт на секционен разединител тип РОС;
□ Възстановяване на скъсан проводник за 1/една/ фаза за едно

междустълбие на електропровод СрН;
□ Направа на изкоп за монтаж на кабелна муфа и полагане на

кабел СрН за 1куб.м.;
□ Направа на кабелна муфа СрН/за три жила/;
□ Направа на кабелна глава СрН/комплект/;
□ Монтаж или подмяна на катоден отводител;
□ Локализиране на повреда въздушна мрежа СрН;
□ Изключване на електропровод и подготовка за работа по заявка

на клиента;
□ Изправяне на наклонен стоманено-бетонен стълб;
□ Прикачване/откачване/ на отклонение ЕЛ/КЛ 20кV;

2) РАБОТИ ПО МРЕЖИ НН

□ Обезопасяване на работно място;
□ Подмяна на изолатор НН или монтаж на допълнителен такъв;
□ Монтаж на въздушно рекордоманно отклонениедо 40м. дължина;
□ Монтаж на нов стълб НН;
□ Изместване на съществуващ стълб НН;
□ Възстановяване на скъсан проводник за 1/едно/ междустълбие;
□ Монтаж на повторен заземител;
□ Демонтаж на проводник за 1/едно/ междустълбие на мрежа НН за

1/един/ проводник;
□ Направа на кабелна муфа НН;
□ Направа на кабелна глава НН;
□ Монтаж на разпределителна касета НН с направа на фундамент;
□ Локализиране на повреда в мрежа НН;
□ Подмяна на изгорял предпазител НН;
□ Монтаж на абонатна конзола НН;
□ Изправяне на наклонен стълб НН;
□ Монтаж на осветително тяло за улично осветление;
□ Ремонт на осветително тяло за улично осветление;
□ Подмяна на лампа за улично осветление;
□ Прикачване/откачване/ на рекордоманно отклонение;

3) ТРАНСФОРМАТОРНИ ПОСТОВЕ И ВЪЗЛОВИ СТАНЦИИ

□ Обезопасяване на работно място и допускане до работа;
□ Оглед на съоръженията в ТП;

4) ЛАБОРАТОРНИ УСЛУГИ

□ Намиране на кабелна повреда СрН и НН;
□ до 1км. дължина на кабела
□ над 1км. дължина на кабела

□ Изпитание на кабел СрН с повишено напрежение;
□ Сфазиране на кабели СрН;
□ Сфазиране на кабели НН;
□ Определяне трасе на кабелна линия;
□ Уточняване на кабел в сноп от кабели;
□ Високоволтови изпитания на: диелектрични ръкавици,

диелектрични боти и диелектрични килимчета;
□ Високоволтови изпитания на щанги;
□ Високоволтови изпитания на изолационни поставки;
□ Високоволтови изпитания на указатели за напрежение;
□ Високоволтови изпитания на вентилни отводи;

□ 20кV   □ 110кV   □ 400кV
□ Трансформатори измерителни – токови;
□ Трансформатори измерителни - напреженови еднополюсни;
□ Трансформатори измерителни - напреженови двуполюсни;
□ Заявка за специални изпитания.

5) ДРУГИ УСЛУГИ:

□ Обучение по безопасни условия на труд и провеждане на изпит,
издаване на удостоверение за квалификационна група;

□ от 1 до 10 човека □ от 11 до 50 човека
□ от 51 до 100 човека □ над 100 човека

□ Измерване на вибрации и шум;

□ Подмяна на подпорен изолатор за 1/един/ брой;
□ Подмяна на проходен изолатор;
□ Подмяна на ножов разединител;
□ Подмяна на стойка за предпазители за 1/една/ фаза;
□ Монтаж на мощностен разединител;
□ Подмяна на силов трансформатор

□ до 630 кVА □ над 630 кVА
□ Доливане на масло на силов трансформатор;
□ Подмяна на табло НН в трафопоста;
□ Ремонт и възстановяване на изводно поле НН в табла НН;
□ Подмяна на високоволтов предпазител;
□ Подмяна на ОЖ табели в ТП;
□ Почистване на съоръженията в ТП за едно присъединяване;
□ Профилактика на ТП;

□ С една □ С две
□ С три трансформаторни машини СрН/НН

□ Споразумение за абонаментно техническо обслужване -
на месец;


