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ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ 

ЕГН

ГР./С. П. КОД   Ж.К

УЛ. №     БЛ. ВХ. ЕТ. АП. 

ТЕЛЕФОН ИМЕЙЛ 

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

ПЪЛНОМОЩНО / Г. НОТАРИУС № ВАЛИДНО ДО

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ  

ГР./С. П.КОД Ж.К. 

УЛ. №     БЛ. ВХ. ЕТ. АП. 

ТЕЛЕФОН ФАКС 

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ИМЕЙЛ

ПРЕДЛАГАМ ВИ ДА СКЛЮЧИМ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИ СЕ В

ГР./С. УЛ. № 

УПИ/ ПАРЦЕЛ КВАРТАЛ МЕСТНОСТ

СЪГЛАСНО §4 на ПЗР на ЗЕ. 

ПРИЛАГАМ КОПИЯ НА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1) Декларация от продавача, че е единствен инвеститор/собственик на енергийното съоръжение, а при наличие на двама или повече 
инвеститори/собственици, се посочва процентното участие на всеки от тях (по образец на "ЕРМ Запад" ЕАД);

2) Документ за собственост върху съоръжението (нотариален акт, договор или друг документ);
3) Скица на имота/имотите, с отразено местонахождение на енергийното съоръжение - сграда на трафопоста;
4) Скица извлечение от кадастрална карта от агенцията по кадастъра или службата по земеделие и гори, обяснителна записка с описание на 

имотите, през които минава ел. проводът, с нанесени ел. провод със съответните размери на сервитутната ивица и ограниченията в 
ползването на имотите;

5) Извлечения от счетоводни сметки 201 и 203 за терена и сградата;
6) Извлечения от съответната счетоводна сметка за ел. съоръженията и оборудването;
7) Разрешение за строеж или разрешение за строеж във връзка с благоустройство;
8) Разрешение за ползване на енергийното съоръжение - съхранява се от Общината;

Законността на строежа може да се докаже с удостоверение за заварен строеж или удостоверение за търпимост, издадени по реда на ЗУТ. 
Не следва да се допуска изкупуване на енергийни обекти и съоръжения, които не са въведени в експлоатация или които са изградени 
незаконно, поради което не са снабдени с такова разрешение;

9) Копие от строителна документация във връзка с изграждането на енергийните съоръжения, подлежащи на изкупуване (може да бъде 
намерена в теториалните поделения на държавен архив или в архива на съответната община по местонахождение на имота);

10) Служебна бележка/удостоверение на основание чл. 52, ал. 5 от ЗКИР и схема - разположение от Службата по кадастъра за нанасяне
 на съоръженията/електропроводното отклонение в кадастралната карта на съответното землище;

11) Геодезическо заснемане със списък на имотите, през които преминава - при линейни съоръжения;
12) Нотариално заверено пълномощно от правоимащото лице - в случаите, когато заявлението се подава от трето лице.
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ЗАБЕЛЕЖКА
В случай на необходимост „ЕРМ Запад“ ЕАД си запазва правото да поиска допълнителна информация и документи. Всички съобщения, 
уведомле-ния 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 разпис-ка 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“.


