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ПРЕДЛАГАМ ВИ ДА СКЛЮЧИМ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЕН ОБЕКТ / ТРАНСФОРМАТОРЕН ПОСТ /ТП/, ИЗГРАДЕН В 

ГРУБ СТРОЕЖ ИЛИ С РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ, В ЧАСТТА, КОЯТО ПРЕДСТАВЛЯВА НЕДВИЖИМОСТ /НАПР. БЕТОНОВ ФУНДАМЕНТ 

НА ТИП КТП, ИЛИ ПОМЕЩЕНИЕ ЗА МОНОЛИТЕН, ШАХТОВ ИЛИ ДР. ТП/, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ КВ.М, НАХОДЯЩ СЕ В:

УЛ. № ГР./С. 

УПИ/ПИ КВАРТАЛ МЕСТНОСТ 

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

ПРИЛАГАМ КОПИЯ НА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1) Договор за присъединяване с „ЕРМ Запад“ ЕАД (за обект в груб строеж);
2) Данъчна оценка за обекта, съответстваща на вида и етапа на строежа и данъчна оценка на сервитутно право - право на прокарване на 

кабелни линии;
3) Нотариален акт за собственост или за учредено право на строеж;
4) Актуална скица от ПУП на имота от съответната община или от СГКК за райони с влязла в сила кадастрална карта към датата на подаване на 

документите;
5) Актуална скица на сграда (ТП) или схема на самостоятелен обект в сграда (ТП) от СГКК за райони с влязла в сила кадастрална карта към 

датата на подаване на документите;
6) Виза за проучване и проектиране за ТП, съгласувана от „ЕРМ Запад“ ЕАД;
7) Съгласуван инвестиционен проект за ТП, вкл. архитектурна и конструктивна част и таблица за площообразуване (таблицата се отнася само за 

вградените трафопостове);
8) Удостоверение за изграден обект в груб строеж по чл. 181 от ЗУТ или разрешение за ползване;
9) Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания (за тежести) от Агенцията по вписванията по партидата на имота и ТП.
10) Нотариално заверено пълномощно от правоимащото лице - в случаите, когато заявлението се подава от трето лице.

ПЪЛНОМОЩНО / Г. НОТАРИУС №           ВАЛИДНО ДО

П.КОД Ж.К. 

№     БЛ. ВХ. ЕТ. АП. 

ФАКС 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ  

ГР./С.

УЛ.

ТЕЛЕФОН

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ИМЕЙЛ



ЕРМ ЗАПАД ЕАД www.ermzapad.bg

ЗАБЕЛЕЖКА
В случай на необходимост „ЕРМ Запад“ ЕАД си запазва правото да поиска допълнителна информация и документи. Всички съобщения, 
уведомления и други документи, които „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 адрес 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

Запознат съм, че:
- предоставените с това заявление лични данни се използват за целите на неговата обработка в съответствие с изискванията на приложимата

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“.


